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پێشەکی
فێربوونی بەکارهێنانی ئەوەی پێی دەوترێت سیستەمی کاد  CADواتە ڕەسمکردن بەیارمەتی کۆمپیوتەر وەکو فێربوونی زمانێکی
نوێ وایە .پێویستت بەوە دەبێت کە لە ئەلف و بێ و بنچینەوە دەست پێ بکەیت و فێری ئەوە ببیت کە چۆن بەشێوەیەکی
دروست و چاالک بە پراکتیکی بەکاری بەریت .ئەمە پێویستی بە فێربوونی چەند چەمکێکی نوێ و بە دەستهێنانی توانستی نوێ
هەیە و پێویستیش ی بە فێربوونی زاراوەسازییەکی نوێ هەیە.
بەرنامەی ئۆتۆکاد یەکێکە لە نەرمەکااڵ هەرە دیارەکانی ڕەسمکردنی ئەندازیاریی بەیارمەتی کۆمپیوتەر و گرنگییەکی ناوازەی
هەیە لە هەموو بوارە ئەندازیارییەکاندا ،بەجۆرێک کە لە رۆژی ئەمڕۆماندا ئۆتۆکاد بووەتە یەکێک لە سەرەکیترین
ئامرازەکانی ئەندازیاران لە سازکردنی ڕەسم و نەخشە ئەندازیارییەکاندا .بەرنامەی ئۆتۆکاد ڕۆژ بە ڕۆژ و وەشان دوای وەشان
گۆڕانکاری و چاکسازی زۆری تێدا ئەنجام دەدرێت .ئەمە بۆ ئەوەیەیە لەگەڵ پێشکەوتنەکانی تەکنۆڵۆجیا بە گشتی و بە
تایبەتی تەکنۆلۆجیای زانیاریدا بگونجێنرێت و زیاتر کرداری دیزاینکردن کارا بکات و بەپیر خواستەکانی بەکارهێنەرەکانیەوە
بچێت.
لەم بیست و چەند ساڵەی ئازادبوونی کوردستاندا کتێبخانەی کوردی بە چەندین کتێبی وەرگێڕاو و نووسراو لە بوارە نا
زانستەیەکانی وەکو ئەدەب و هونەر و فەلسەفە و مێژوو و جوگرافیا و چەندانی تر دەوڵەمەندکراوە .لەم بوارەدا دەزگاکانی
چاپ و باڵوکردنەوەکان ڕۆڵێکی بەرچاویان بینیوە .بەاڵم ئەوە ئاشکرا و ڕوونە کە کتێب و سەرچاوە زانستییە کوردییەکان زۆر
کەمن و لە چەند سەد دانەیەک تێپەڕناکەن .لەگەڵ ئەوەشدا کاڵ و کرچییەکی زۆر بە زۆربەی ئەم بەرهەمانەوە دیارە کە
بەڵگەی ئەوەمان دەدەنێ کە کورد ڕێگەیەکی ئێجگار دژواری لەم بوارەدا لە بەردەمدایە.
لەگەڵ نەبوونی زمانێکی یەکگرتووی کوردی و لەگەڵ کەمی ژمارەی سەرچاوە زانستییە کوردییەکاندا ،نووسین و
ئامادەکردنی پەڕتوکێکی ئاوا گشتگر لەسەر گرنگترین نەرمەکااڵی ئەندازیاری کارێکی ئێجگار دژوارە و ماندووبوونێکی زۆری
پێویستە .هەرچەندە دۆزینەوەی وەرگێڕانی کوردی زاراوە زانستییەکان کارێکی تا ڕادەیەک قورسە بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا
ناتوانین بڵێین کە زمانی کوردی زمانێکی هەژارە لەم بوارەدا .کێشەکە لێرەدا ئاشنا نەبوونی خوێنەری کوردە بە زاراوە و
شێوەزارە جیاوازەکانی زمانی کوردی کە وەک ئاشکرایە لە پێنج زاراوەی سەرەکی پێکهاتووە ،ئەوانیش؛ زاراوەکانی کرمانجی و
سۆرانی و هەورامی و لوڕی و کەلهوڕین .لەم کتێبەدا هەوڵدراوە کە سوودی تەواو لەم شێوەزارانە وەربگیرێت .زیاتر
هەوڵدراوە لە جیاتی بەکارهێنانی زاراوەی بیانی ،وەکو فارس ی و عەرەبی ،زاراوە زانستیەکان وشەی هاوتای کوردییان بۆ
بەکاربێت .گرنگ نیە ئەم وشە کوردییانە لە چ زاراوەیەکی زمانی کوردیدا هەن ،گرنگ لێرەدا دوورکەوتنەوەیە لە بەکارهێنانی
زاراوەی بیانی کە تەنها وەرگێڕانێکن بۆ زاراوە زانستییە ئەسڵییەکان کە زۆرجار لەگەڵ زمانی کوردیدا ناگونجێن و لە بەهای
زاراوەکان کەم دەکەنەوە .مەبەست لێرەدا زیاتر ئاشناکردنی خوێنەرە بەم زاراوە کوردییە ڕەسەنانە .ئەگەر زاراوەی کوردی
گونجاویش نەدۆزرابێتەوە ئەوا هەر زاراوە ئینگلیزییە یان التینییە ئەسڵییەکە بەکوردیکراوە و بەکارهاتووە .بەاڵم لەگەڵ
هەموو ئەمانەشدا زۆر هەوڵدراوە کە زاراوەی شایستەی وا بەکاربهێنرێن کە ئەندازیاران تاڕادەیەکی زۆر پێیان ئاشنابن و
بەئاسانی بۆیان قووت بچێت.
لەالیەکی ترەوە هەوڵدراوە بەڕتووکەکە دوو مەرجی گرنگ پڕبکاتەوە کە ئەمانەن:
 کتێبێک بێت لەگەڵ هەموو ئاستەکانی بەکارهێنەراندا بگونجێت ،تازە دەسپێکەر و شارەزایان ،ئەندازیاران وخوێندکاران.

 کتێبێکی گشتگر بێت و زۆرینەی وەشانەکانی ئۆتۆکاد لەخۆ بگرێت.لە نووسین و ئامادەکردنی ئەم پەڕتووکەدا بەشێوەیەکی سەرەکی سوودم لە پەڕتووکی Sybex Introducing
 AutoCAD.2009 and AutoCAD LT 2009نووسەری بەناوبانگی بواری ئۆتۆکاد جۆرج ئۆمورا و پەڕتووکۆکەکەی خاتوو
لین ئالێن بەناونیشانی  Lyn Allen’s Tips and tricks For Using AutoCAD 2009و پەڕتووکی Introducing to
 AutoCAD 2009ی نووسەر ئەڵف یاروەرد وەرگیراوە.زۆربەی هەرە زۆری وێنەو و ڕەسمەکانی ناو پەڕتووکەکە بە بەکارهێنانی
وەشانی  2009و  2010ی ئۆتۆکاد ڕەسمکراونەتەوە و ڕوونکردنەوەی کوردییان لەسەر نووسراوە.
لەڕاستیدا ئەم پەڕتووکە نزیکەی س ێ ساڵە ئامادەکراوە بۆ چاپکردن ،بەاڵم بەهۆی ئەو قەیرانە دارییەی کە تووش ی
کوردستانەکەمان کراوە نەتوانرا بەچاپ بگەیەنرێت .هەتا لە کۆتاییدا بڕیاری ئەوەماندا پەڕتووکەکە بەشێوەی ئەلکترۆنی
باڵوبکەینەوە و ئەندازیار و خوێندکارانی کورد بوای ئەوەیان بۆ بڕەخسێت کە کەڵک لە پەڕتووکەکە وەربگرن و بیکەنە
هاوڕێی خۆیان.
لە دوو توێی ئەم پەڕتووکەدا بەرنامەی ئۆتۆکاد بە تەواوی و بۆ بوارەکانی ڕەسمکردنی ڕەسمە دوو ڕەهەندییەکان  2Dو شێوە
س ێ ڕەهەندییەکان  3Dیش شرۆڤەکراوە و شێوەی کار و تایبەتمەندییەکانی بەرنامەکە بە وردی ڕونکراونەتەوە .لێرەدا
ڕوونکردنەوەکان لەسەر ئۆتۆکادی  2009و  2010ئەنجامدراون ،بەاڵم دواتر لە چەند پەڕتوکۆکەیەکی تایبەتدا ئەو گۆڕانکاری
و تازەگەرییانەی کە لە وەشانەکانی دواتردا ئەنجامدراون ڕوونکراون دەکەینەوە و دەیخەینە بەردیدی خوێنەران و هەوادارانی
کوردی ئۆتۆکادەوە.
پەڕتووکەکە لە  12چاپتەر پێکهاتووە؛ لە چاپتەری یەکەمدا سەرەتا باس ی ڕووکاری بەرنامەکە کراوە .پاشان چۆنێتی
دەستکردن بە ڕەسمێکی نوێ ڕوون کراوەتەوە .دوای ئەویش چۆنیتی ڕێکخستنی دیمەنەکانی بینین و ڕاکێشان و زوومکردن لە
بەرنامەکەدا شرۆڤەکراوە .پاشانیش ڕوونکردنەوە لەسەر دیمەنی لەیئاوتی ڕەسم و نەخشە ئەندازیارییەکان دراوە .ئینجا لە
بەش ی پێش کۆتایی چاپتەرەکەدا شێوازی کارکردن و بەکارهێنانی بژارە جیاوازەکانی فەرمانەکان خراوەتەڕوو .لە کۆتایی
بەشەکەشدا شێوازەکانی دستکەوتنی یارمەتی ڕوونکراونەتەوە.
چاپتەری دووەم بە ڕوونکردنەوەی سیستەمی تەوەرەکان یان کۆردیناتەکانی ئۆتۆکاد دەست پێدەکات و دوای ئەویش چۆنێتی
دامەزراندنی ڕەسمێکی نوێ ڕوون کراوەتەوە .ئینجا شێوازی بەکارهێنانی  Tسکوێر و سێگۆشەی ڕەسمکردنی دیجیتاڵ
باسکراوە .پاشان شێوازی شانەیی  Grid Modeو بازدان بۆ سەر خاڵەکانی شانەکان و ڕێکخستنەکانی  Gridو  Snapو
هەڵبژاردنی شوێنێکی تەنێک بە دەقیقی خراونەتەڕوو .لە بەش ی پێش کۆتایی جاپتەرەکەدا هاوجێکردنی تەنەکان و خاڵەکانی
شوێنکەوتن ڕوون کراونەتەوە .لە کۆتاییشدا شێوازی بەکارهێنانی خاڵی شوێنکەوتنی کاتی خراوەتەڕوو.
چاپتەری سێیەم شرۆڤەی ڕەسمکردنی تەنە دوو ڕەهەندییەکان  2Dدەکات و سەرەتا بە چۆنێتی کارکردن لەگەڵ پانێلی Draw
دا دەست پێدەکات .پاشان چۆنێتی ڕەسمکردنی هێڵە ڕاستەکان و بازنە و کەوان و کێرڤ و هێڵە تەریب و هەوری
گۆڕانکاریکردن و هاچ و چەندال ڕێکەکان شرۆڤەکراون و ڕوونکراونەتەوە .لە کۆتاییشدا تەنە یارمەتیدەرەکانی خستنەڕوو و
نواندنی ڕەسمەکان باسکراون.
چاپتەری چوارەم شێوازی هەموارکردنی تەنەکانی ئۆتۆکاد ،چۆنێتی هەڵبژاردنی تەنەکان ،هەموارکردن لەسەر شێوازی
ویندۆز ،گۆڕینی تەنەکان بە بەکارهێنانی سەرەداوەکان ،و داخڵکردنی داینامیکی لەخۆگرتووە.

چاپتەری پێنجەمیش هەموارکردن بەهۆی ئامرازەکانی پانێلی  Modifyەوە ،شێوازی هەڵبژاردنی تەنەکان ،سڕینەوەی
تەنەکان ،بەیەکگەیاندن/لێکدانی تەنەکان ،گواستنەوەی تەنەکان ،کۆپیکردنی تەنەکان ،لەتکردنی تەنەکان ،گۆڕانکاریکردن
لە سەرچاوە دەرەکی و بلۆکەکاندا ،و هەموارکردنی پۆلی الینەکانی لە خۆگرتووە.
چاپتەری شەشەم تایبەتکراوە بە کورتە باسێکی پوختی ڕەسمکردنی مۆدێلە س ێ ڕەهەندییەکان  3Dو تیایدا بنچینەکانی 3D
خراونەتەڕوو .ناتوانرێت بووترێت کە ئەم چاپتەرە توانیوویەتی هەموو وردەکارییەکانی  3Dڕوون بکاتەوە چونکە بۆ
ئەنجامدانی ئەم کارە پێویستمان بە پەرتووکی تایبەتە ،بەاڵم لێرەدا باسەکە بە کورتی و پوختی خراوەتەڕوو و سەرەتایەکی
زۆرباش لەسەر ڕێگای شارەزایی بوونێکی تەواو لە ڕەسمکردنی س ێ ڕەهەندی  3Dدا خراوەتە بەردەست.
چاپتەری حەوتەم چینەکان  Layersو ڕێکخستنی چینەکانی کردۆتە بابەت و چۆنێتی دروستکردن و دەستنیشانکردن و
کۆنترۆڵکردنی شێوازی دەرکەوتنی چینەکان و ڕێکخستنی ناوەڕۆکی بینراو بە بەکارهێنانی تایبەتمەندییەکان Properties
ڕوونکراونەتەوە.
چاپتەری هەشتەم تەرخانکراوە بۆ ڕوونکردنەوەی چۆنێتی بەکارهێنانی بلۆکەکان و گروپەکان و سەرچاوە دەرەکییەکان و
سەنتەری دیزایین.
لە چاپتەری نۆیەمدا نووسین و دروستکردنی تێکست و دەقەکان لە ئۆتۆکاددا ،چۆنێتی فۆرماتکردن و سکێڵکردن
تێکستەکان ،بەکارهێنانی ستایلەکان بۆ ڕێکخستنی فۆنتەکان ،تەنەتێکستی تاک هێڵ و فرەهێڵ ،و چۆنێتی دروستکردنی
خشتەکان لە ئۆتۆکاددا ڕوونکراونەتەوە.
پێوانەکردنەکان  Dimensionsلە ئۆتۆکاددا بابەتی چاپتەری دەیەمە و لە چاپتەرەکەدا هەموو وردەکارییەکانی
پێوانەکردنەکان بۆ خستنەڕووی دوورییە جیاوازەکانی تەنە جیاوازەکانی ڕەسمەکانت شرۆڤەکراون و خراونەتەڕوو.
لە چاپتەری یانزەهەمدا چۆنێتی دەستکەوتن و کۆکردنەوەی زانیاری لە ڕەسم و نەخشە ئەندازیارییەکانەوە شرۆڤەکراوە .
لە دوا چاپتەریشدا کە جاپتەری دوانزەیە شێوازەکانی خستنەڕوو و چاپکردنی ڕەسمەکان ڕوونکراونەتەوە و وردەکارییە ورد و
درشتەکانیان درێژەیان پێدراوە.
هیوادارم توانیبێتم کە سەرکەوتووبم لە گەیاندنی پەیامەکە و لەپڕکردنەوەی کەلێنێکی ئەگەر بچووکیش بێت لە کتێبخانەی
زانستی و ئەندازیاریی کوردیدا .بەو ئامانجەی پەڕتوکەکە ببێتە سەرچاوەیەک بۆ ئەندازیارانی کورد و خوێندکارانی بواری
ئەندازیاریی .دیارە هیچ کارێکیش هەرچەندێک بەسوود و گرنگیش بێت بەاڵم بێ کەم و کوڕی نابێت ،بە ئومێدی ئەوەی لە
چاپەکانی داهاتوودا ئەو کەم و کوڕیانە پڕبکەینەوە .لێرەدا ڕۆڵی تۆی خوێنەر زۆر گرنگە ،خۆت بە سەربەست بزانە لەوەی لە
هەڵە و کەم و کوڕییەکان نووسەر ئاگادار بکەیتەوە تا لە داهاتوودا بە هاوکاری هەمووان بەرهەمێکی کامڵتر پێشکەش ی
کتێبخانەی کودی بکەین.
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 1چاپتەری :1

ئاشنابوون لەگەڵ ئۆتۆكاددا

باشترین ڕێگە بۆ ئاشنابوون و دەستکردن بە کارکردن لەسەرئۆتۆکاد ئاشنابوونە لەگەڵ کارو تایبەتمەندییە
بنچینەییەکانیدا .ئەگەر بەرنامەی ئۆتۆكاد بە تەواوی بەالتەوە نوێیە ئەوا زۆر گرنگە كە ئەم چاپتەرە بە وریایی
بخوێنیتەوە ،ئەگەرنا نەشیخوێنیتەوە کێشە نییە .چاپتەرەكە ڕووکاری گشتی ئۆتۆكاد نیشان دەدات و ئەوەش دەخاتەڕوو
كە چاوەڕوانی چی ئەنجامێك بكەیت كاتێك بەرنامەكە بەكاردەهێنیت .هەتا ئەگەرپێشتریش چەند وانەیەكی ئۆتۆكادت
خوێندبێت یان وەشانێكی كۆنترت بەكارهێنابێت دەتوانیت سوود لە چاپتەرەكە وەربگریت.
لەم چاپتەرەدا سەرەتا گەشتێك بەناو ویندۆی ئۆتۆكاددا دەكەین بۆ ئەوەی ئاشنا ببیت لەگەڵ پێڕست و توڵبارو
ئامرازەكانی ڕەسمکردندا .پاشان هەلی ئەوەت بۆ دەرەخسێت كە دەستی خۆت تاقی بكەیتەوە لەگەڵ ڕەسمكردن بەهۆی
بەرنامەكەوە ،بەهۆی ئەمەشەوە لە كارو ئەركی فەرمان  commandەكانی ئۆتۆكاد تێدەگەیت .فێری چۆنێتی بەكارهێنانی
ئامرازەكانی زوومكردن و ڕاكێشانیش دەبیت بۆئەوەی بتوانیت بەپێی خواستی خۆت بچیتە ناو وردەكاریەكانی ئەو نەخشە و
ڕەسمانەی پێشتردروستكراون و ئێستا لەبەردەستدان .هەروەها فێری چۆنێتی سەیركردنی ئەو نەخشە و ڕەسمانە دەبیت
كە خۆت دەیانكێشیت بەهۆی بەكارهێنانی گەاڵڵەنامە  Layoutەکانەوە .لەكۆتایشدا لەگەڵ سیستمی یارمەتی  helpی
بەرنامەكەدا ئاشنا دەبيت بۆ ئەوەی بتوانیت بەكاری بهێنیت ئەگەرهاتوو ئەم كتێبەت لەبەردەستدا نەبوو ،یان تەنها
ویستت وەکو سەرچاوەیەکی تری یارمەتی و پاڵپشتی سوودی لێوەربگریت.
ئەم چاپتەرە ئەم بابەتانەی لەخۆ گرتووە:







تێگەیشتن لە ڕووكاری یان ویندۆی ئۆتۆكاد
دەستپێكردنی ڕەسمێك
زوومكردن و ڕاکێشان بۆ بینینی وردەكاریەكان
تێگەیشتن لە دیمەنی لەیئاوت Layout
تێگەیشتن لە چۆنێتی كاركردنی بژارەكانی فەرمانەكان
بەدەستخستنتی یارمەتی
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تێگەیشتن لە ڕووكاری یان ویندۆی ئۆتۆكاد
كۆمپانیای ئۆتۆدێسك لە وەشانی  2009ی ئۆتۆكادەوە شێوە و دیزاینی بەرنامەکەی بە تەواوی گۆڕیوە .ئەگەرپێشتر
ئۆتۆکادت بەکارهێنابێت هەرلەگەڵ بینینی یەکێک لە وەشانە نوێکانی ئۆتۆکاد ،لە وەشانی  2009بە دواوە ،یەکسەر
هەست بەم گۆڕانکارییانە دەکەیت .بۆئەوەی ئەم گۆڕانکارییانەشمان نیشان بدات هەرلەگەڵ كردنەوەی بەرنامەكەدا
یەكسەر ویندۆیەك دەكرێتەوە و بواری ئەوەمان پێدەدات كە گۆڕانكارییە نوێكان ببینین.
هەرچەندە بەرنامەكە ئەم ڕووكارە نوێیەی وەرگرتووە بەاڵم ئەوە هیچ گرفتێك دروست ناكات بۆ ئەو كەسانەی كە ئارەزوو
دەكەن هەرلەگەڵ شێوە كۆنەكەدا كاربكەن كە لەگەڵیدا ڕاهاتوون ،چونكە دەكرێت لەهەچ كاتێكدا بمانەوێت شێوە
كۆنە كلسیكییەكەی ئۆتۆکاد بەكار بهێنین و ئەم ڕووكارە نوێیە نەشازە لەبیربكەین بۆ كاتێكی تر ،یان دەتوانین ڕووكارە
نوێیەكە بەكاربهێنین و توڵبارە كۆنەكانی لەگەڵدا بەكاربهێنین.
هێمای  8لەم كتێبەدا بۆ كلیلی/دووگمەی  Enterبەكاردێت هەركاتێك ئەم هێمایەت بینی پەنجە بە دوگمەی  Enterلە
کیبۆرددا بنێ.
ئۆتۆكاد هەروەكو زۆرینەی نەرمەکااڵكانی تری نەخشەكێشان و گرافیكیەکانی ویندۆز كاردەكات ،بەاڵم چەند
تایبەتمەندییەكی تایبەت بەخۆیش ی هەیە .لەم بەشەدا بەشێوەیەكی گشتی چاوێك بە دیزاین و نەخشەی بەرنامەكەدا
دەخشێنین .هەرچەنده دەكرێت بە خێرایی لەگەڵ زۆر لە ئامرازەكاندا ئاشانا ببین بەاڵم هەندێكیان هەرنوێ دەبن بەالی
زۆربەمانەوە.
لەسەرەتادا ئەو دوو شێوەیە شرۆڤە دەکەین كە ئۆتۆكاد بەكاریان دەهێنێت بۆ نیشاندانی نەخشە ئەندازەییەكان .پاشان
دەچینە ناو وردەكارییەكانی ڕەسمکردنی دوو ڕەهەندی  2Dە وە.
دوای دامەزراندنی بەرنامەكە بەم شێوەیە دەتوانین بچینە بواری ڕەسمکردنی دوو ڕەهەندی  2Dە وە:
 Start  All Programs  Autodesk  AutoCAD 20??  AutoCAD 20?? .1هەڵبژێرە ،یان هەرڕاستەوخۆ
دەبڵ كلیك لەسەر ئایکۆنی لۆگۆی ?? ،AutoCAD20كە لەسەردێسكتۆپدایە ،بكە بۆئەوەی بەرنامەكە بكرێتەوە.
لەگەڵ كردنەوەی بەرنامەكەدا الپەڕەی پێشوازی كە پێی دەوترێ  Splash Screenواتە پەردەی قوتبووەوە یەكسەر
دەردەكەوێت .ئینجا ئەگەر بەرنامەكە یەكەم جاری كردنەوەی بێت دوای دامەزراندنی ،پەیامێك لە ویندۆیەكی
تایبەتدا  Workspace Messageدەخاتەڕوو ،لەم ویندۆیەوە دەتوانین ڕەسمکردن و نووسین بە  2Dیان دروستكردنی
مۆدێلی  3Dیانیش ئۆتۆكادی كلسیكی هەڵبژێرین.
 .2کلیکی  2D Drafting & Annotationبکە ،ویندۆی ئۆتۆکادت بە دۆکۆمێنتێك یان الپەڕەیەکی بنەڕەتی بەتاڵ بەناوی
 Drawing1.dwgبۆ دەکرێتەوە .وەکو لەالی سەرەوەی وێنەی  1-1دا دەیبینین.
لەهەندێك حاڵەتدا لەوانەیە دیالۆگ بۆکس ی دەستپێكردن  Startup dialog boxمان بۆ دەربكەوێت ،ئەگەرئەمە ڕوویدا كلیك لەسەر
 Cancelبكە بەم شێوەیە ئۆتۆكاد الپەڕەیەكی پاكی بنەڕەتیمان بۆ دەكاتەوە.
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وێنەی  :1-1ڕووکاری ئۆتۆکاد کاتێک بۆ ڕەسمکردن و نەخشەکێشان بە  2Dدەکرێتەوە.

 .3دۆكۆمێنتە بنەڕەتییەكه  default documentبریتیە لە بوارێكی ڕەسمكردنی بەتاڵ كە بۆ ڕه سمكردنی 2D
ئامادەكراوە .لەبەش ی سەرەوەی وێندۆی ئۆتۆکاددا پالێتێکی ئامرازی تایبەتمان بۆ دەردەكەوێت كە پێی دەوترێ
 ،Ribbonوەکو لە وێنەی  1-1دا نیشاندراوە .لە ڕیبندا كۆمەڵێك ئامرازی نەخشەكیشان و نووسین و ڕوونکردنەوەی
تێدایە كە لێیانەوە دەتوانیت بە زۆربەی دانستە باوەکانی ڕەسمکردن و نەخشەکێشان بگەیت.
ئەگەربەرنامەكە یەكەم جاری كردنەوەی بێت دوای دامەزاندنی ئەوا توڵباری  Autodesk Impressionsمان لەناوەڕاستی پەنجەرەی
ئۆتۆكاددا بۆدەكرێتەوە Autodesk Impressions .پرۆگرامێكی هاوپێچی ئۆتۆكادە كە بواری ئەوەمان بۆدەڕەخسێنێت كە دەستكاری
ڕەسمەكانمان بكەین وەكو ئەوەی كە لە  Adobe Illustratorدا دەتوانین بیكەین .لەم كتێبەدا بواری ئەوەمان نی یە بچینە ناو
وردەكاریەكانی ئەم بابەتەوە ،چونكە ئەوە مەبەستی كتێبەكە نی یە.

بۆ ئەوەی لەبواری ڕەسمكردنی دوو ڕەهەندی  2Dەوە بچیتە سەر بواری دیزاین كردنی س ێ ڕەهەندی  3Dدەتوانیت ئەم
ڕاهێنانە ئەنجام بدەیت:
 .1لە سووچی الی ڕاستی خوارەوەی پەنجەرەی ئۆتۆكاددا ئایکۆنێکی شێوە دیشلی دەبینیت ،ئەمە ئامرازی گۆڕینی بواری
کارکردن  Workspaceە .کلیکی ئەم دیشلییە بکە و پێڕستێکت بۆ دەکرێتەوە کە بژارەکانی & 2D Drafting
 Annotationو  3D Modellingو  AutoCAD Classicنیشاندەدات.

هەرچەندە ئۆتۆدێسك كاركردنی لەسەر 3Dبەتایبەتی بۆ ئەو كەسانەی كە شارەزاییەكیان لەم بوارەدا هەیە زۆرئاسان كردووە ،بەاڵم
هەرچۆنێك بێت دەبێت سەرەتا لە  2Dوە دەست پێبكەیت تا بتوانیت بەتەواوی لە بەرنامەكە تێبگەیت و كاری لەسەربكەیت ،بەاڵم
.1
ئەگەریەكێك هەرهەڵەشەیی بكات و یەكسەربیەوێت لە  3Dەوە دەست پێبكات ئەوا دەتوانێت بچێتە سەر چاپتەری شەشەمی كتێبەكە.
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 .2لە پێڕستەکەوە  3D Modellingهەڵبژێرە( .تێبینی ئەوە بكە كە پێڕستەكە هەمان
ئەو بژارانەمان بۆ دەردەخات كە له  Workspace Messageە كەی سەرەتای
كردنەوەی بەرنامەكەدا بینیمان) .ئەو پەڕگە بنەڕەتی  defaultە ی ئێستا
 Drawing1.dwgبۆ  2Dدامەزرێنراوە ،بەاڵم تۆ دەتوانیت پەڕگەی تێمپلێت (قاڵب)
ێکی نوێ بكەیتەوە كە پێشتربۆ دیزاینكردن بە  3Dدامەزرێنراوە.
 .3لە توڵباری گەیشتنی خێرا  Quick Access Toolbarدا کلیکی  Newبکە ،لەمەوە دیالۆگ بۆكس ی  Select templateمان
بۆ دەكریتەوە.

 .4لە لیستەکەدا  acad3D.dwtهەڵبژێرە و کلیکی  Openبکە .پەڕگەیەکی نوێ بەناوی  Drawing2.dwgدەکرێتەوە .تێبینی
ئەوە بکە کە ئەم پەڕگە لە بۆشایی  3Dدا دەکرێتەوە .لە چاپتەری شەش دا فێری دیزاینكردنی مۆدێلەكان بە 3D
دەبیت.
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 .5کلیکی ئامرازی گۆڕینی بواری کارکردن (واتە دیشلییەکە) بکە و لەوێوە  2D Drafting & Annotationهەڵبژێرە بۆ
ئەوەی بگەڕێیتەوە سەر بواری کاری ڕەسمکردنی دوو ڕەهەندیی  ،2Dلە بەش ی زۆری ئەم کتێبەدا هەر لەسەرئەم
بواری کارە کاردەکەین.
 .6پەڕگەی  Drawing2.dwgکە بۆ  3Dکردبوومانەوە دابخە لەڕێگەی کلیککردنی  xەکەی سووچی الی سەرەوەی
ویندۆی پەڕگەکە.
هەرچەندە کە پەڕگە بنەڕەتیەکەی  2Dبەتەواوی جیاوازە لەو پەڕگە  3Dنوێیەی کە بەهۆی بەکارهێنانی تێمپلێتی
 acad3D.dwtوە دروستمان کرد ،بەاڵم لەڕاستیدا ئەم دوو پەڕگەیە لە بنچینەدا وەك یەکن ،تەنها ئەوەیە دیمەنەکانیان
بە دوو شێوەی جیاواز ڕێکخراون .دەتوانیت لە چاپتەری شەشدا زیاتر لەسەر ڕێگە جیاوازەکانی نیشاندانی ڕەسمەکان
فێرببیت.
ئێستا ئۆتۆکاد بۆ ڕەسمکردنی دوو ڕەهەندیی دامەزرێنراوە .کاتێك کە زیاترو وردترسەیری ویندۆی ئۆتۆکاد دەکەیت
دەبینیت کە ئەمە پرۆگرامێکە کە ستایلی ویندۆیەکی گرافیکی هەیە کە تەنها چەند گۆڕانێکی کەمی تیادا ئەنجامدراوە.

ناسینی بەشەکانی ویندۆی ئۆتۆکاد
ویندۆی ئۆتۆکاد بۆ کۆنترۆڵکردنی پرۆگرامەکە لە چەند بەشێك پێکهاتووە:

 شریتی سەرەکی یان ڕیبن Ribbon
 توڵباری گەیشتنی خێرا Quick Access Toolbar
 بگەڕی پێڕستەکان Menu Brawser
 ڕووبەری  /ناوچەی ڕەسمکردن Drawing area
 شریتی دۆخ Status bar
 ویندۆی فەرمانەکان Command window
 سەنتەری زانیاری InfoCenter
ویندۆی ئۆتۆکادەکەت دەبێت وەکو ئەوه وابێت کە لە وێنەی 1-1دا بینیمان ،کە ڕێکخستنە بنەڕەتیەکانی ئۆتۆکادێکی تازە
دامەزرێنراو دەردەخات .بەوپێیەی دەستکاریکردنی ڕێکخستنەکانی ئۆتۆکاد زۆرئاسانە لەوانەیە هەموو جارێك هەمان ئەو
شێوەیە نەبینیت ،بەاڵم ئامرازە سەرەکییەکان دەبێت هەمیشە لەبەردەستدابن .ئۆتۆکادە نوێکان لە  2009بە دواوە ڕیبن
دەخەنە بەردەست کە زۆربەی ئامرازە زۆربەکارهاتووەکانی کە پێویستت پێیانە بۆ ئەنجامدانی کارەکان تێدایە (وێنەی
 .)2-1توڵباری گەیشتنی خێرا  Quick Access Toolbarزۆربەی فەرمانە زۆرباوەکانی بەرنامەکە وەك  Saveو  Undoو Redo
و  Printی تێدایە.
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وێنەی 2-1

ڕیبن و پێکهاتەکانی

ڕیبن کۆمەڵە تابلۆ یان پانێلێکی تێدایە کە هەریەکەیان ئامرازی بۆ ڕەسمکردن و گۆڕانکاریکردن لە ڕەسمەکاندا لە
خۆگرتووە .ئەم کۆمەڵە پانێلە بەگوێرەی ئەوەی کام تابی ڕیبن هەڵبژێرراوە دەگۆڕێن .پانێلەکانی ڕیبن دەتوانرێت تەنها بە
کلیککردن و ڕاکێشانی تایتڵبارەکانیان بجوڵێنرێن و هەروەها هەموو ڕیبنیش دەتوانرێت وای لێبکرێت کە بەشارراوەیی
بمێنێتەوە تا ئەو کاتەی پێویستت پێی دەبێت .لەبەش ی دواتری ئەم چاپتەرەدا زیاترلەسەرئەمە دەدوێین.
كاتێك پانێلەكانی ڕیبن دوورن لە قەراغەكانی ویندۆكەوە و بەسەربەستی دەردەكەون ئەوا پێیان دەوترێت كە پانێلەكان
سەربەستن  floatingو لە چاوەڕوانی ئەوەدان كە لەسەرشوێنێك جێگیربكرێن .Docked
ئەگەر كلیكی لۆگۆی ئۆتۆكاد لە سووچی سەرەوەی چەپی ویندۆكەدا بكەیت ئەوا بگەڕی پێڕستەکان  Menu Browserت
بۆدەكرێتەوە كە پێكهاتەی پێڕستێکی باو نیشان دەدات بۆ دۆزینەوەی فەرمانەكانی ئۆتۆكاد بە هەندێک تایبەتمەندی
زیاترەوە (سەیری وێنەی  3-1بكە).
لە هەرە سەرەوەی بگەڕی پێڕستەكاندا ئامرازی گەڕان  Searchدەبینیت ،بەهۆی ئەمەوە دەتوانیت هەچ ئامرازێك كە
بتەوێت بیدۆزیتەوە لە ڕێگەی نووسین و داخڵكردنی ناوەكەیەوە لەناو خانەی گەڕانەكەدا .لە هەرە خوارەوەی بگەڕی
پێڕستەكاندا س ێ بژارەت لەبەردەمدایە:
دوایین دۆكۆمێنتەكان ،Recent Documents
دۆكۆمێنتە كراوەكان  ،Open Documentsو
دوایین كردارەكان .Recent Actions
ئەگەرنیشاندەر لەسەر Recent Documents
ڕابگریت دەبینیت خانە ستوونییەكەی الی ڕاست
لیستێكی ئەو پەڕگانەت بۆ دەردەخات كە لە
دوایین جارەكاندا كردوتنەوە .هەریەكە لەم
پەڕگانە هێمای دەرزیەكی سنجاق الی ڕاستیانەوە
هەیە كە بە كلیككردنی پەڕگەكە لەناو ئەم
لیستەدا دەچەسپێنرێت بۆئەوەی هەموو جارێک
بیبینیت و لەبەردەستدا بێت.
ئەگەرنیشاندەر لەسەرOpen Documents
ڕابگریت ئەوا لیستێكی ئەو پەڕگانە دەبینیت كە
ئێستا كراونەتەوە و لەبەردەستدان .بژارەی
 Recent Actionsیش لیستی ئەو كردارو فەرمانە

وێنەی  :3-1بگەڕی پێڕستەكان Menu Browser
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نیشان دەدات كە لەم دواییەدا لە ڕێگەی بگەڕی پێڕستەكانەوە بەكارهاتوون .دەتوانیت ئەم دانستانە بە تەنها
كلیككردنیان دووبارە بەكاربهێنیتەوە.
لە ناوەڕاستی ویندۆی ئۆتۆکاددا ناوچەی ڕەسمکردنمان هەیە کە خودی ڕەسمکردنەکەی تێدا ئەنجام دەدەرێت .لەبنکەی
شاشەکەشدا شریتی دۆخ  Status barهەیە ،کە زانیاری زۆردەربارەی زۆرینەی ئەو ڕێکخستنانەی کە لە ئۆتۆکاددا
بەکاریان دەهێنیت دەردەخات .شریتی دۆخ ئەو دوگمانەش ی تێدایە کە کۆنترۆڵی شێواز modeە جیاوازەکانی ڕەسمکردن
دەکەن لە ئۆتۆکاددا .هەرلەسەروو ئەم شریتەوە ویندۆی فەرمانەکان  Command windowیان هێڵی فەرمانەکان
 Command lineهەیە ،کە زۆر گرنگە و دەتوانین بڵێین کە مۆرکێکی تایبەتی ئۆتۆکادە و لە بەرنامەکانی تردا نابینرێت.
هێڵی فەرمانەکان ویندۆیەکی دەق نووسینە  text windowکە ئەو فەرمانانە دەردەخات کە بەکاریان دەهێنیت لەگەڵ ئەو
نووسینانەش کە لە کیبۆردەوە داخڵیان دەکەیت .پەیامەکانیش بەزۆری لێرەدا دەردەکەون کە داوات لێدەکەن کە
هەنگاوێك لە فەرمانێکدا ئەنجام بدەیت .دواترلەم چاپتەرەدا زیاترلەسەرهێڵی فەرمانەکان فێردەبیت؛ سەیری بەش ی
"بەکارهێنانی هێڵی فەرمانەکان" بکە.
لە سووچی هەرە سەرەوەی الی ڕاستی ویندۆی ئۆتۆکاددا سەنتەری زانیاری  InfoCenterدەبینیت .لێرەوە دەتوانیت هەچ
یارمەتیەکت بوێت دەربارەی تایبەتمەندێتیەکانی ئۆتۆکاد دەستبکەوێت و هەمان ئەو زانیاری یانەش ڕاستەوخۆ لەسەر
هێڵی ئەنتەرنێت ببینیت.
بەشێکی تر لە ویندۆی ئۆتۆکاددا کە ئەمیش مۆرکێکی بەرنامەکەیە ئەو کۆمەڵە فڵچەدان/پالێت  paletteانەیە کە لە
وێنەی  4-1دا نیشاندراون .دەتوانیت ئەم پالێتانە بەکاربهێنیت بۆ هەڵگرتنی ئەو ئامرازو کەلوپەالنەی ڕەسمکردن کە
بەزۆری بەکاریان دەهێنیت بۆ ئەوەی هەچ کاتێك بتەوێت بەزوویی پێیان بگەیت.

وێنەی 4-1
پالێتی تایبەتمەندیەكان
 Properties paletteالی

چەپ وە پالێتی ئامرازەکان tool
 palettesالی ڕاست.
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ئەم دوو پالێتانەی کە لە وێنەی  4-1دا دەیانبینیت لەوانەیە لەبنەڕەتدا لە ویندۆی ئۆتۆکاددا دەرنەکەون ،بەاڵم تۆ
دەتوانیت کلیكی تابی  Viewلە ڕیبندا بکەیت و لەوێوە لە پانێلی  Plaettesەوە  Tool Palettesهەڵبژێریت.

ناوچەی ڕەسمکردن و شریتی دۆخ و هێڵی فەرمانەکان بەیەکەوە هەماهەنگی دەکەن بۆئەوەی لەکاتی ڕەسمکردن و
گۆڕانکاریکردن لە ڕەسمەکاندا پەیامە جیاوازەکانت پێڕابگەیەنن .کاتێك نیشاندەرەکەت بە ناوچەی ڕەسمکردندا
دەگێڕیت دەبینیت نیشاندەرەکە لەسەرشێوەی  +ێك دەردەکەوێت و پێی دەوترێت  .crosshair cursorئەگەر لەشوێنێکی
ناوچەی ڕەسمکردندا کلیك بکەیت دەبینیت جووتێك ژمارە و ویندۆیەكی هەڵبژاردن دەردەكەوێت .دیسان كلیك بكەرەوە
دەبینیت كە ویندۆكە دیارنامێنێت.

كاتێك نیشاندەردەگوێزیتەوە بۆهەر شوێنێكی ناوچەی ڕەسمكردن دەبینیت كە دوو خانەی ژمارەیی كە بە Dynamic
 Input displayناسراوه (بەكوردی دەتوانین بڵێین شاشەی داخڵكردنی داینامیكی یان گۆڕڕاو) کۆردینات coordinates
واتە نرخی  Xو  Yئەو خاڵەت پێدەڵێن كە لەوكاتەدا تیایدا وەستاویت .بەهۆی ویندۆی هەڵبژاردنەكەوە دەتوانیت تەنەكانی
ناو ڕەسمەكە هەڵبژێریت .لە چاپتەری دوودا زیاترلەسەرکۆردیناتی خاڵەكان و سیستەمی کۆردیناتەكان Coordinate
 systemsفێردەبیت و لەبەشێكی دواتری ئەم چاپتەرەشدا زیاترباس ی ویندۆكانی هەڵبژاردن دەكەین.
ئەگەر  Dynamic Input displayت نەبینی بچۆرە شریتی دۆخ كە لەبنكەی ویندۆ سەرەكییەكەی ئۆتۆكاددایە وكلیكی
ئامرازی یان دوگمەی  Dynamic Inputبكە و هەڵیبکە .لەگەڵ دەركەوتنی شاشەی داخڵكردنی داینامیكیدا هێڵی

وێنەی  :5-1شریتی دۆخ و هێڵی فەرمانەكان هەماهەنگی دەكەن لەگەڵ ناوچەی ڕەسمكردندا بۆئەوەی لەكاتی ڕەسمكردندا پەیامی
جۆراوجۆرت پێبگەیەنن.
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فەرمانەكان و شریتی دۆخیش پەیامی جۆراوجۆر دەرەخەن (سەیری وێنەی  5-1بكە) .لەالی هەرە چەپی شریتی دۆخیشدا
نرخەكانی کۆردیناتەکانی  Xو  Yخاڵەكە دەردەكەون.

كۆنتڕۆڵكردنی شێوەی دەرکەوتنی شریتی دۆخ Staus bar
لە هەرە الی ڕاستی شریتی دۆخدا جگە لەچەند ئایكۆنێكی گەورە سەرەتیرێكی سەربەرەوخواردەبینیت ،كلیكی ئەمە بكە بۆئەوەی لیستێك
یان مینویەكت بۆدەركەوێت ،ئەم مینوە كۆنتڕۆڵی شێوەی دەركەوتنی شریتی دۆخ دەكات .هەربۆ دەركەوتنی ئەم لیستە دەشتوانیت لەهەر
شوێنێكی شریتی دۆخدا كلیكی الی ڕاست بكەیت بۆئەوەی مینوەكەت بۆ دەربكەوێت .ئەم مینوە بۆ هەڵكردن و كوژاندنەوەی ئامرازو
دوگمەكانی سەرشریتی دۆخ بەكاردەهێنرێت ،هەچ ئامرازێك لە مینوەكەدا نیشانەی  ی لێدرابوو ئەوە مانای ئەوەیە هەڵكراوە.
ئەگەرلەبەرهەرهۆیەك بێت یەكێك لەو ئامرازانەت نەبینی كە تائێستا نیشانمانداون وباسمانكردون ئەوا بچۆرە ئەم مینوە و ئەوەی
دەتەوێت هەڵیبكە یان بیكوژێنەرەوە.

بەكارهێنانی ڕیبن
ئەگەرپێشتر مایكرۆسۆفت ئۆفیس ی  2007و بااڵترت بەكارهێنابێت ئەوە بەزوویی ئاشنای ڕیبن دەبیت .ڕیبن تاڕادەیەكی زۆر
وەك توڵبارێكی گەورە وایە كە بوارمان پێدەدات بۆئەوەی بەئاسانی بە ئامرازە زۆربەكارهاتووەكان بگەین .جگە لەمەش
لە ڕیبنەوە زانیاری زیاترمان دەستدەكەوێت لەڕێگەی ئاماژەپێكەرەكانەوە.
بەشێوەیەكی گشتی دەتوانین بڵێین كە ڕیبن كۆكەرەوەی كۆمەڵە ئامرازێكە كە فەرمانەكان دەخەنە كار .ئەم ئامرازانە لە
چەند گروپێكدا دابەشكراونەتە سەرچەند پۆلێک یان تابێک  .tabsهەرتابێك كۆمەڵە پانێلێكی تێدایە و هەرپانێلێكیش
كۆمەلە ئایكۆنێكی لە خۆگرتووە كە هێمان بۆ ئامرازەكان  toolsو فەرمانەكانیان نیشان دەدەدن (سەیری وێنەی 2-1
بكە).
ئەگەرهاتوو ڕیبن دەرنەكەوتبوو دەتوانیت بچیتە پەنجەرەی فەرمانەكان و وشەی  ribbonداخڵبكەیت تاوەكو جارێكی تردەربكەوێتەوە.

ئامرازەكان ئاماژەپێكەر tooltipsیش دەردەخەن كە زانیاری زۆردەرەدەخەن وەك وەسفێكی ئامرازەكە بۆئەوەی پێت بڵێت
كە ئەم ئامرازە بۆچی باشە و چ کارێک ئەنجام دەدات.
ئەگەرنیشاندەر ببەیتە سەریەكێك له
ئامرازی پانێلەكانی ڕیبن و لەوێ بۆ ساتێك
جێی بهێڵیت دەبینیت كە ئاماژەپێكەرێك
لەژێر نیشاندەرەوە دەردەكەوێت كە
وەسفێكی ئەو ئامرازە نیشان دەدات.
كەمێك نیشاندەر بجوڵێنە دەبینیت كە
ئاماژەپێكەرەكە گەورەتردەبێت بۆئەوەی
زانیاری زیاترت لەسەرچۆنێتی بەكارهێنانی
ئامرازەكە بۆ دەربخات (سەیری وێنەی
Error! Reference source not 6-1
 found.بكە) .بە تایبەتی ئەگەرتۆ

وێنەی 6-1
ئاماژەپێكەرێك ناو و
وەسفێكی كورتی ئامرازەكە
و ئەو فەرمانەی كە بەهۆی
ئامرازەكەوە دەكەوێتە كار
دەخاتەڕوو
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بەكارهێنەرێكی نوێی بەرنامەكە بیت ئەوا ئەم ئاماژەپێكەرانە زۆر گرنگیان دەبێ بۆت.
بەدێژایی ئەم كتێبە كاتێك داوات لێدەكرێت كە ئامرازێك لە ڕیبنەوە یان لە توڵبارێكی ترەوە هەڵبژێریت ئەوا ئەو ناوەت
بۆدەردەكەوێت كە لە ئاماژەپێكەرەكەیدا نیشاندەرێت .بۆ نمونە ئەگەرنیشاندەر بەسەر ئایكۆنی هەرئامرازێكی ناو ڕیبندا
تێپەڕێنیت ئەوا ناوی ئەو ئامرازە لە لووتكەی ئاماژەپێكەرەكەدا دەبینیت (وەك لە وێنەی  6-1دا نیشاندراوە).
لەزۆربەی حاڵەتەكاندا تەنها بەبینینی شێوەی ئایكۆنی ئامرازەكان دەتوانیت تەخمینی ئەوە بكەیت كە ئامرازەكە چ كارێك
دەكات .بۆ نموونە ئایكۆنێك كە ڕەسمی كەوانێكە و لە پانێلی  Drawدایە لە ڕیبندا مانای ئەوەیە كە ئامرازەكە كەوانمان
بۆ ڕەسم دەكات؛ ئەو ئایكۆنەش كە ڕەسمی بازنەیەكە مانای ئەوەیە كە ئامرازەكە بازنەمان بۆ ڕەسم دەكات؛ وە بەو
شێوەیە .بەاڵم بۆ ڕوونكردنەوەی زیاتر ئاماژەپێكەرەكە ناو و وەسفی ئامرازەكەمان بۆ دەردەخات.
دۆزینەوەی پانێل و ئامرازە شارراوەكان
لە بەش ی داهاتوودا دەست دەكەین بەكاركردن لە ناوچەی ڕەسمكردندا و چەند هێڵێك ڕەسم دەكەین .پێش ئەوەی ئەمە
بكەیت جارێ جوان لەالی چەپی ڕیبن ورد بەرەوە كە پانێلی  Drawی تێدایە .بەوپێیەی ئەو ئامرازنەی كە لەم پانێلەدان
لەكاتی ڕەسمكردندا زۆر بەكاردێن لەبەرئەوە زۆرگرنگە بە باش ی تێیان بگەیت و بزانیت كە ئامرازەكان لەناو پانێلەكەدا
چۆن ڕێكخراون.
جگە لە ئامرازە بینراوەكان چەند ئامرازێكی تریش لەناو پانێلەكەدا هەن كه شارراوەن و هەمیشە لەبەرچاودا نین .بە
کلیککردنی هەرتابێک لە تابەکانی ڕیبن دەبینیت كە كۆمەڵە پانێلەكەی ناو ڕیبن دەگۆڕێت بە كۆمەڵێك پانێلی تر.
لەكاتی كاركردن لەگەڵ ڕاهێنانەكانی ناو ئەم كتێبە بۆ ئاسانكردنی كارەكان زۆرجارناوی تابەكانی ڕیبن كورت دەكەینەوە .بۆنموونە
لەجیاتی ئەوەی بە درێژی بڵێین لەپانێلی  Drawی تابی  Homeی ناو ڕبندا تەنها دەڵێین " لەپانێلی  Drawی تابی  Homeدا ".

ئەگەرهاتوو سەرەتیرێکت لە تەنیشت تایتڵ باری پانێلێكی ڕیبندا
بینی ،ئەوا دەتوانیت پانێلەكە گەورە و فراوان بكەیت بۆئەوەی
ئامرازە شارراوەكانی ناوی ببینی ،بۆ ئەنجامدانی ئەمە كلیكی تایتڵ
باری پانێلەكە بكە .پانێلەكە بەرەو خوارەوە دەكرێتەوە و فراوان
دەبێت .هەر لەگەڵ كلیكردنی ناوچەی ڕەسمكردندا پانێلەكە
دەگەڕێتەوە بۆ دۆخی جارانی .ئەگەر بتەوێت پانێلەكە دابخەیت
بۆئەوەی هەمیشە بە فراوانکراوی دەربكەوێت و ئامرازە شارراوەكانیش نیشان بدات ئەوا
دەتوانیت كلیكی ئایكۆنی ئەو دەرزیە سنجاقە بكەیت كە لەالی چەپی تایتڵی پانێلەكەدا
دەردەكەوێت.
لەوانەشە تێبینی ئەوە بكەیت كە سەرەتیرێكی سەربەرەوخوار لەژێر یان لە تەنیشت
ئامرازەكانەوە هەیە .دەتوانیت كلیكی ئەم سەرەتیرانە بكەیت بۆئەوەی پێڕستیەكی سەربەستی
شارراوە کە پێی دەوترێت فلی ئاوت بكەیتەوە كە بژارەی جیاوازی تێدایە کە پەیوەندیان بە
ئامرازەكەوە هەیە .بۆنمونە ،دەتوانیت كلیكی سەرەتیری تەنیشت/ژێرئامرازی بازنە Circle
بكەیت بۆئەوەی فلی ئاوتەکەی بكەیتەوە كە شێوازە جیاوازەكانی ڕەسمكردنی بازنە
دەردەخات .لە چاپتەری  3دا هەلی ئەوەت بۆدەڕەخسێت كە ئەم بژارانە زیاتربەكاربهێنیت.
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گۆڕینی پانێلەكانی ڕیبن بۆ پانێلی سەربەست
ئەگەر زانیت كە هەریەکێک لە پانێلەکانی ڕیبن زۆربەكاردەهێنیت ئەوا دەتوانیت پانێلەكە لە ڕیبن جیابکەیتەوە و بیكەیتە
پانێلێكی سەربەست  .Floating panelبۆكردنی ئەمە كلیكی تایتڵ باری پانێلەكە بكەو ڕایكێشە بەرەو ناوچەی ڕەسمكردن.
شێوەی پانێلەكە كەمێك دەگۆڕێت و چەند دوگمەیەکی کۆنترۆڵکردن لە قەراغی الی ڕاستیدا دەردەکەوێت (سەیری
وێنەی  7-1بكە) .ئەگەر نیشاندەر لەسەر ناو پانێلەكە خۆی ڕانەگریت ئەوا ئەم دوگمەی كۆنترۆڵكردنانە دیارنامێنن ،بەاڵم
هەچ كاتێك نیشاندەرلەسەری ڕابگریتەوە دەردەكەونەوە.
وێنەی 7-1

پانێلێكی ڕیبن لە حاڵەتی
سەربەست  Floatingدا

ئاشنابوون لەگەڵ ناوچەی ڕەسمكردندا
هەروەك ئەوەی چاوەڕێی دەكەیت ناوچەی ڕەسمكردن دەكەوێتە ناوەڕاستی ویندۆی سەرەكی ئۆتۆكادەوە لەو بۆشاییەدا
كە كاتێكی زۆرتیایدا دەمێنیتەوە .لەبەرئەوە كارێكی سوودمەند دەكەیت ئەگەرهەوڵبدەیت بە باش ی لە چۆنێتی
بەكارهێنانی تێبەگەیت .وەكو سەرەتایەك بۆ تێگەیشتنی زیاترلە ناوچەی ڕەسمكردن ئەم ڕاهێنانەی خوارەوە ئەنجام بدە:
 .1نیشاندەر بە دەوری ناوچەی ڕەسمكردندا بجوڵێنە .لەكاتی جواڵندنی نیشاندەردا تێبینی ئەوە بكە كە شاشە
بچووكەكەی کۆردیناتەكان لەناو شریتی دۆخدا نرخی کۆردیناتەكانی  Xو  Yو  Zیش دەردەخات.
 .2كلیك لە ناوەڕاستی ناوچەی ڕەسمكردندا بكە .بەم كلیككردنە خاڵێک هەڵدەبژێریت .نیشاندەر ڕابکێشە ،دەبینیت كە
الكێشەیەك دوای دەكەوێت .ئەم الكێشەیە تەنها ویندۆیەكی هەڵبژاردن  Selection windowیە و مانای ئەوە نییە کە
تەن ڕەسم دەکەیت؛ ئەگەرهەر تەنێك کە لەناوچەی ڕەسمكردندا هەبێت دەتوانیت بەهۆی ئەم ویندۆی
هەڵبژاردنەوە هەڵیبژێریت و گۆڕانكاری تێدابكەیت .لەگەڵ نیشاندەردا کۆردیناتەکانی خاڵەكەش دەردەكەون و نرخی
کۆردیناتەكانت لەسەرشێوەی نرخی  Xو  Yدا نیشاندەدات .تێبینی ئەوەش بكە كە دەستەواژەی Specify opposite
( cornerواتە سووچی بەرامبەردیاری بكە) لە شاسەی داخڵكردنی داینامیكیدا دەردەكەوێت .ئەمە پێت دەڵێت كە تۆ
ویندۆیەكی هەڵبژاردنت دەستپێكردووە و دەبێ سووچەكەی تری ویندۆكەش دیاری بكەیت.
 .3نیشاندەر كەمێك بجوڵێنە و پاشان كلیك بكەرەوە .دەبینیت كە ویندۆی هەڵبژاردنەكە دیارنامێنێت .لەئەنجامی ئەم
كردارەدا هەموو ئەو تەنانەی كە كەوتبوونە ئەو ناوچەیەی كە ویندۆی هەڵبژاردنەكەت پیا بردووە هەڵدەبژێررێن.
 .4هەوڵبدە چەند خاڵێكی تری ناو ناوچەی ڕەسمكردن هەڵبژێریت ،تێبینی ئەوە بكە كە لەگەڵ هەر كلیككردنێكدا
ویندۆیەكی هەڵبژاردن دەست پێدەكەیت و كۆتایی پێدەهێنیت.
لەگەڵ كلیككردن لەناوچەی ڕەسمكردندا لەوانەیە تێبینی ئەوە بكەیت كە بەپێی جواڵندنی ویندۆی هەڵبژاردنەكە بۆ الی
ڕاست یان چەپی خاڵی دەستپێكردن ویندۆكە ڕەنگی جیاوازی هەیە .ئەگەرلە چەپەوە بۆ ڕاست بجوڵێیت ئەوە ڕەنگی
ویندۆكە شینە ،بەاڵم ئەگەر لە ڕاستەوە بۆ چەپ بجوڵێیت ویندۆكە سەوز دەبێت .ئەم ڕەنگانە نیشانەن بۆ شێوازە
جیاوازەكانی هەڵبژاردن و نیشانەكردن كە لە چاپتەری  4دا زیاتر لەسەری فێردەبین.
ئەگەركلیكی الی ڕاست بكەیت پێڕستیەكی كورت دەردەكەوێت كە چەند بژارەیەكی گرنگی تێدایە ،ئەم پێڕستە ناوەرۆك
هەستیار Context sensitiveە واتە ناوەرۆكەكەی یان بڵێین بژارەكانی ناوی بەپێی ئەو شوێنەی كلیكی لێدەكەیت و بەپێی
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ئەو فەرمانەش كە لەو كاتەدا چاالكە دەگۆڕێت .لەگەڵ بەكارهێنانی بەرنامەكەدا ئەم پێڕستانەت باشتربۆ دەردەكەوێت و
لێیان تێدەگەیت ،بەاڵم لەم سەرەتایەدا ئەگەربە هەڵە ئەم پێڕستەت بۆكرایەوە كلیكی دووگمەی  Escبكە لەكیبۆرددا
بۆئەوەی لەپێڕستەكە ڕزگارت ببێت و دایبخەیت.
هەروەكو هەموو ویندۆیەكی تردەتوانیت ناوچەی ڕەسمكردن فراوان بكەیت یان تەسكی
بكەیتەوە بۆ ویندۆیەكی بچووكترلەڕێگەی كلیككردنی ئایكۆنی ( Restore Downگەڕانەوە
بۆ دۆخی جاران) كە لە سووچی سەرەوەی الی ڕاستی ناوچەی ڕەسمكردندایە.
كاتێك ناوچەی ڕەسمكردن لە حاڵەتی  Restore downدایە وەك ویندۆیەكی سەربەخۆ
لەناو ویندۆی سەرەكی ئۆتۆكاددا دەردەكەوێت .دەتوانیت قەبارەی ویندۆكە بگۆڕیت بۆ هەر شێوەیەكی الكێشەیی كە
بتەوێت .ئەمە زۆر بەسوودە كاتێك چەند پەڕگەیەکی ئۆتۆكادت لە هەمان كاتدا كردۆتەوە .بۆ گەورەكردنی هەرویندۆیەك
دەبڵ كلیك لەسەر تایتڵ بارەكەی بكە بۆئەوە پڕاوپڕی ویندۆی ئۆتۆكاد گەورەی بكەیت.
پشكنینی ئایكۆنی UCS
ئایكۆنی  UCSئایكۆنێكی شێوە  Lە كە لە سووچی خوارەوەی الی چەپی ناوچەی ڕەسمكردندا دەیبینیت (سەیری !Error
Reference source not found.وێنەی  1-1بكە) .ئەم ئایکۆنی  UCSە یارمەتیت دەدات ئاراستەی خۆت بزانیت بەوەی
ال ئاسۆییەکەی ئاراستەی موجەبی تەوەرەی  Xو ال ستوونەکەش ی ئاراستەی موجەبی تەوەرەی  Yە UCS .کورتکراوەی
 user coordinate systemە واتە سیستەمی کۆردیناتەكانی بەكارهێنەر .ئەم ناوه مانای وایە کە تۆ وەك بەكارهێنەر
دەتوانیت کۆردیناتی تریش درووستبکەیت جگە لە کۆردیناتە بنەڕەتیەکان کە لە ڕەسمێکی نوێدا هەیە .لە بنەڕەتدا
ئاراستەی  Xلە چەپەوە بۆ ڕاستە و ئاراستەی  Yش لە خوارەوە بۆ سەرەوەیە؛ بەاڵم لە ئۆتۆكاددا دەتوانیت ئاراستەی
بینینیش بگۆڕیت و سیستەمی کۆردیناتی نوێش زیادبكەیت كە تیایاندا  Xو  Yئاراستەی جیاوازیان لە سیستەمە
بنەڕەتییەكە هەبێت .ئایكۆنی  UCSبەتایبەتی سوودی زۆری هەیە كاتێك دەستدەكەیت بە بەكارهێنانی ئەم سیستەمی
کۆردیناتە جیاوازانەی كە باسمانكردن و شێوازە جیاوازەكان نیشان ئەدەیت ،بەاڵم بۆ ئێستا تەنها ئەوە بزانە كە UCS
تەنها بۆ یارمەتیدانت دروستکراوە و هیچی تر.
لەوانەیە تێبینی چوارگۆشەیەكی بچووكیش بكەیت كە لە خاڵی بنچینەیی ئایكۆنی  UCSدایە .ئەم چوارگۆشەیە مانای
ئەوەیە سیستەمی کۆردیناتەكان ئێستا سیستەمی کۆردیناتی جیهانییە  .World Coordinate Systemئەمە سیستەمە
بنەڕەتیەكەیە كە دەتوانرێت بگۆڕڕێت بۆ سیستەمەكانی تر .لە چاپتەری  5دا زیاترلەسەر UCSفێردەبین.
بەكارهێنانی هێڵی فەرمانەكان Command Line
ویندۆ ئاسۆییەكەی بنكەی ویندۆ سەرەكیەكەی ئۆتۆكاد پێی دەوترێت ویندۆی فەرمانەكان  .Command windowجگە
لەناوچەی ڕەسمكردن ئەمە ئەو شوێنەیە كە پەیامە جیاوازەكانی تیا دەردەكەوێت .لە كاتی كاركردن لەسەر ئۆتۆكاد
چاالكیەكانی فەرمانەكان لە دێڕی خوارەوەی ویندۆی فەرمانەكاندا دەردەكەوێت و وردە وردە بەرەو سەرەوە دەچێت.
كاتێك ئۆتۆكاد چاوەڕێی ئەوەیە فەرمانی بدەیتێ لە بنكەی ویندۆی فەرمانەكاندا وشەی  command:دەبینرێت ،ئەمە
ئەوەیە كە پێی دەوترێت  command promptواتە داواكاری بۆ فەرمان .كاتێك كلیكی خاڵێكی ناوچەی ڕەسمكردن دەكەیت
لە هێڵی فەرمانەكاندا پەیامی  Specify opposite cornerدەبینیت .لە هەمان كاتدا ویندۆیەكی هەڵبژاردن لە ناوچەی
هەڵبژاردندا دەردەكەوێت .كلیكی خاڵێكی تری ناوچەی ڕەسمكردن بكە بێئەوەی هیچ شتێك هەڵبژێریت ،بەمە ویندۆی
هەڵبژاردنەكە دیارنامێنێت و ویندۆی فەرمانەكانیش دەچێتەوە سەرەتا و وشەی  command:نیشان دەدات.
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زۆر گرنگه كاتێك ئۆتۆكاد دەكەیتەوە سەرنجی ویندۆی فەرمانەكان بدەیت چونكە پێت دەڵێت كە ئۆتۆكاد چاوەڕێی چییە
لە تۆ .دواترلە چاپتەرەكانی داهاتوودا فێری ئەوەش دەبیت كە ویندۆی فەرمانەكان زانیاریشت بۆ ڕیزدەكات كاتێك داوای
جۆرە زانیاریەكی لێدەكەیت.
جگە لە وەرگرتنی پەیامەكان لە ویندۆی فەرمانەكانەوە ئەگەر شاشەی داخڵكردنی داینامیکیت هەڵكردبێت دەتوانیت
پرسیارو داواكاری فەرمانەكان هەرلەژێرنیشاندەرە وە بە بچووكی ببینیت.
ویندۆی فەرمانەكان كەمێك لە ویندۆیەكی چاتكردن دەچێت كاتێك لەسەرهێڵیت .لێرەدا تۆ چات لەگەڵ ئۆتۆكاددا
دەكەیت بەوەی وەاڵمی ئەو پەیامانە دەدەیتەوە كە لە ویندۆی فەرماندەكاندا دەردەكەوێت .كاتێك ئۆتۆكاد داوای داتایەكی
تایبەتی دەكات ئەوا ویندۆی فەرمانەكان ڕێگات پێدەدات بەهۆی كیبۆردەوە داتا داواكراوەكە داخڵبكەیت .ویندۆی
فەرمانەكان ناوچەیەكیشە كە زانیاری دەربارەی ڕەسمەكەت بۆ دەردەخات ئەگەرداوای بكەیت.
چاتكردن لەگەڵ ئۆتۆكاددا

ئۆتۆكاد پێویسیتەكانی خۆی لەڕێگەی پەیامەكانەوە بەتۆ ڕادەگەیەنێت .ئەم پەیامانه بەزۆری یان پێت دەڵێن كە چی بكەیت یان
چەند بژارە -یەكت دەخەنە بەردەست كه بەزۆری لەناو دوو كەوانەی گەورە ] [ دا نیشاندراون .فەرمانەكان بەزۆری كۆمەڵە
پەیامێك دەردەخەن كە دەبێت وەاڵمیان بدەیتەوە بۆئەوەی كارەكە تەواوبكەیت .ئەگەرنەتزانی چی بكەیت داوای یارمەتی هەرلە
پەنجەرەی فەرمانەكە خۆی بكە.
وەكو یارمەتیەكی زیاتردەتوانیت كلیكی الی ڕاستبكەی بۆئەوەی مینویەكی كورتكراوەی ناوەرۆك هەسیتیاربكەیتەوە .ئەگەرتۆ لە
ناوەڕاستی كۆماندەكە دابیت ئەوا ئەم مینوە لیستێكت بۆدەردەخات كە چەند بژارەیەكی تێدایە كە پەیوەندیان بە فەرمانەكەوە
هەیە .بۆ نمونە لە فەرمانی  Rectangleدا ئەگەركلیكی الی ڕاست بكەیت پێشئەوەی یەكەم خاڵ هەڵبژێری بۆ ڕەسمكردنی
الكێشەیەك ئەوا مینویەكت بۆ دەردەكەوێت كە چەند بژارەیەكت دەداتێ كە لە ناو پەنجەرەی فەرمانەكانیشدا داواكراوە لەگەڵ
چەند بژارەیەكی تریشدا.

بەكارهێنانی بگەڕی پێڕستەكان Menu Browser
هێڵی فەرمانەكان كەمێك ناباو و نائاساییە بۆ بەرنامەکانی ویندۆز ،لەبەرئەوە بگەڕی پێڕستەکانی ئۆتۆکاد شێوەیەکی
گونجاو و باو دەخاتە بەردەست بۆ دۆزینەوەی فەرمانەکان بە ئاسانی .دەتوانیت بگەڕی پێڕستەکان بە کلیککردنی
لۆگۆکەی ئۆتۆکاد کە لە سووچی سەرەوەی الی ڕاستی ویندۆی ئۆتکاددایە (پێشتر لە وێنەی Error! Reference 3-1
source not found.دا نیشاندراوە) بکەیتەوە.
دەتوانیت وا بیر لە بگەڕی پێڕستەکان بکەیتەوە کە مینوبارێك بێت و لەجیاتی ئەوەی ئاسۆیی بێت و بە پانتایی لووتکەی
ویندۆکە دانرابێت بە ستوونی دانرابێت .ئەگەرتۆ ئاشنای بەکارهێنانی ئینتەرنێت ئێکسپلۆرەربیت دەبینیت کە کاری
بگەڕی پێڕستەکان زۆرلەکاری لیستی خوازراوەکان  Favoritesدەچێت.
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شریتی مینوەکان/پێڕستەکان (مینوبار) چی لێهاتووە؟
لە وەشانەکانی پێشتری ئۆتۆکاددا شریتێکی مینوی ئاسۆیی لەسەرەوەی ویندۆکەدا هەبوو کەپێی دەوترا مینوبار .ئەگەرحەزئەکەیت
مینوباربەکاربهێنیت ئەوا دەتوانیت بەم شێوەیەی خوارەوە هەڵیبکەیت و نیشانی بدەیت:
 .1کلیکی الی ڕاستی توڵباری گەیشتنی خێرا بکە.
 Show menu bar .2هەڵبژێرە.
لە ئەنجامدا دەبینیت کە مینوبارهەر ڕێك لەژێرتوڵباری کردنەوەی خێراوە دەردەکەوێت .تێبینی ئەوەبکە کە مینوبارئەو ئاماژەپێکەرانە
ناخاتە بەردەست وەك ئەوەی لە بگەڕی پێڕستەکاندا دەبینرێن.
لەم کتێبەدا لە زۆربەی ڕاهێنانەکاندا جگە لە ڕیبن و بگەڕی پێڕستەکان ئاماژەمان بە شوێنی فەرمانەکان لە مینوباریشدا داوە .هەرکاتێك
پێت وترا فاڵن ئامرازلە بگەڕی پێڕستەکاندا بکەرەوە ،لەجیاتی ئەوەی بچیتە بگەڕی پێڕستەکان بچۆرە مینوبارو هەمان ئامرازلەوێدا
بەکاربهێنە.

لە بگەڕی پێڕستەکاندا زۆربەی ئەو پێڕستە ئاساییە ستانداردانە دەبینیت کە لە مینوباری زۆربەی نەرمەکااڵکانی ویندۆزدا
هەن ،وەك  Fileو  Editو  Windowو  Helpو هەروەها چەند پێڕستێکی تریش کە تایبەتن بە ئۆتۆکاد.
تایبەتمەندییەکی تری بگەڕی پێڕستەکان ئەو وەسفکردنی فەرمانانەیە کە وەك ئاماژەپێکەرێك دەردەکەوێت هەچ کاتێك
نیشاندەر لەسەر یەکێك لەبژارەکانی پێڕستەکەدا ڕابگریت .ئەم وەسفکردنانە زۆرجار زانیاری تەواوت لەسەرچۆنێتی
دەستکردن بە بەکارهێنانی بژارەکە پێدەدەن .ئەمەی خوارەوە ئەنجام بدە بۆ ئەوەی پێشینێکی ئاماژەپێکەرەکان ببینیت:
 .1بگەڕی پێڕستەکان بکەرەوە و کلیکی پێڕستی  Modifyبکە .لیستی ئەو ئامرازانەی کە دەردەکەوێت ئەو فەرمان و
ڕێکخستنانەی تێدایە کە بەهۆیانەوە دەتوانیت کۆنترۆڵی ئەو شێوازە بکەیت کە ئۆتۆکاد ڕەسمەکانی پێدەردەخات.
 .2نیشاندەر بەرەو خوارەوەی لیستی بژارەکانی پێڕستەکە بجوڵێنە .لەگەڵ کلیککردنی هەر بژارەیەکدا تێبینی ئەوە بکە
کە ئاماژەپێکەرێك دەردەکەوێت .ئەم ئاماژەپێکەرانە یارمەتی ئەوەت دەدەن کە ئەو بژارەیە هەڵبژێریت کە پێویستت
پێیەتی و لەزۆربەی حاڵەتەکاندا نمایشێکی بچوککراوەش لەسەربەکارهێنانی بژارەکە نیشاندەدەن .ئەم
ئاماژەپێکەرانە هەروەکو ئەوانە وان کە لەگەڵ ئامرازەکانی پانێلەکانی ڕیبنیشدا دەبینرێن.لە نزیك بنکەی
ئاماژەپێکەرەکەوە تاکە وشەیەك بە پیتی کاپیتاڵ دەبینیت .ئەمە ناوی ئەو فەرمانەیە کە لە کیبۆردەوە داخڵ
دەکرێت و هاوتای ئەو بژارەیەی ناو پێڕستەکەیە کە لەسەری وەستاویت (وەك پێشترلە وێنەی Error! 6-1
 Reference source not found.دا نیشاندراوە) .ئەگەربەالتەوە ئاسانترو باشتربێت لەڕاستیدا دەتوانیت ئەم
فەرمانانەی کیبۆرد بەکاربهێنیت بۆ خستنەکاری ئەو بژارەیەی کە لە پێڕستەکەدا نیشانەت کردبوو .تۆ پێویستت بە
لەبەرکردنی ئەم فەرمانانەی کیبۆرد نییە ،بەاڵم زانینیان یارمەتیت دەدەن کاتێك دەتەوێت ڕێکخستنەکانی ئۆتۆکاد
بگۆڕیت.
 .3هەندێک لە بژارەکانی پێڕستەکە ئاماژەپێکەرێك نیشاندەدەن بەاڵم لە الی چەپییەوە سەرەتیرێك هەیە .ئەمە مانای
ئەوەیە کە ئەم بژارەیە بژارەی تریش ی لێدەبێتەوە .بۆ نموونە کلیکی بژارەی  Objectبکە دەبینیت کە لیستێك بژارەی
تر لەژێر Objectەوە دەردەپەڕێت .دیسانەوە کلیکی  Objectبکەرەوە دەبینی کە لیستەکە دادەخرێت و دیارنامێنێت.
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کردنەوەی دیالۆگ بۆکسەکان
لەوانەیە تێبینی ئەوەت کردبێت که بژارەكانی هەندێک پێڕستی ترهێمایەكی بۆشاییەکی بەتاڵیان لە دواوەیاندا هەیە (.)....
ئەمە ئیشارەتێكە بۆ ئەوەی كە بژارەكە دیالۆگ بۆكسێك دەردەخات ،وەكو لەم ڕاهێنانەی خوارەوەدا دەیبینیت:
 .1لەناو مینوباردا كلیكی پێڕستی  Toolsبكە.
 .2لە بنكەی پێڕستەكەدا كلیكی  Optionsبكە بۆئەوەی دیالۆگ
بۆكسەكەی بكەیتەوە.
 .3دوای ئەوەی سەیرێكی دیالۆگ بۆكس ی  Optionsت كرد
دایخەرەوه.
دیالۆگ بۆكس ی  Optionsوەكو دیالۆگ بۆكس ی  Preferencesوایە
لە بەرنامەكانی تردا .لەم دیالۆگ بۆكسەوە دەتوانیت زۆربەی ئەو
ڕێكخسستنە گشتیانە بگۆڕیت كە كاریگەریان لەسەر ئاكاری
ئۆتۆكاد هەیە .چەند ڕێكخستنێكی زۆركە دابەشكراونەتە سەر
چەند تابێك  tabsبە پانتایی دیالۆگ بۆكسەكە لەسەرەوە
ڕیزكراون.
دیالۆگ بۆكس ی  Optionsیەكێكە لەو دیالۆگ بۆكسە زۆرانەی كە لە مینوبارەوە دەكرێتەوە.
دەستكردن بە فەرمان پێدان
ئامرازێكی تركە لە پێڕستەکاندا دەیبینیت بریتیە لە فەرمانێك كە ڕاستەوخۆ كردارێكی ئۆتۆكاد جێبەجێ دەكات .ئەم
ڕاهێنانەی خوارەوە تاقی بكەرەوە بۆئەوەی لە شێوەی كاری فەرمانێكی ئاسایی ئۆتۆکاد تێبگەیت:
 .1كلیكی ئامرازی داخڵكردنی داینامیكی بكە لە شریتی دۆخدا بۆئەوەی شاشەی داخڵکردنی داینامیکی بکوژێنیتەوە
(کاتێك کە کوژاوەتەوە ڕەنگی خۆڵەمێشییە) .بۆیە پێویست دەکات کە ئەم ئامرازە بکوژێنیتەوە بۆئەوەی کە دیمەنێکی
ڕوونی چاالکیەکانت ببینیت و ئاسانترلە چۆنێتی کارکردنی فەرمانەکانی ئۆتۆکاد شارەزابیت .دواترلە چاپتەرەکانی تردا
هەلی ئەوەت بۆ دەڕەخسێت که تایبەتمەندی داخڵکردنی داینامیکی تاقی
بکەیتەوە.

 .2کلیکی ئامرازی  Rectangleبکە کە لە پانێلی  Drawدایە .تێبینی ئەوە بکە کە هێڵی فەرمانەکان لە بنکەی ویندۆکەی
ئۆتۆکاددا ئەم پەیامە دەردەخاتSpecify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: :
ئۆتۆکاد پرسیاری ئەوەت لێدەکات کە سووچی یەکەمی الکێشەکە هەڵبژێریت ،هەروەها لە ناو کەوانە گەورەدا چەند
بژارەیەك دەخاتە بەردەست کە لەم قۆناغەی فەرمانەکەدا دەتوانیت سوودیان لێوەربگریت .ئەگەرلە ئێستادا ئەم
بژارانە بەالتەوە ئاڵۆزن ئەوە بێخەمبە چونکە لە چاپتەری  2دا بە باش ی فێری بەکارهێنانی ئەم بژارانە دەبیت.
 .3کلیکی خاڵێك بکە لە نزیك سووچی خوارەوەی الی چەپی ناوچەی ڕەسمکردندا ،وەك لە وێنەی  8-1دا نیشاندراوە.
ئێستا کاتێك کە نیشاندەردەجوڵێنیت دەبینیت الکێشەیەك دوای نیشاندەردەکەوێت کە سووچێکی لەو شوێنەدا
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جێگیرکراوە کە کەمێك لەمەوپێش هەڵتبژارد هەروەها ئەم پەیامەش لە هێڵی فەرمانەکاندا دەبینیت:
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]:

وێنەی 8-1
هەڵبژاردنی یەکەم خاڵی
الکێشەکە.

 .4کلیکی خاڵێکی ترلەهەر شوێنێكی تری سەرەوەی الی ڕاستی ناوچەی ڕەسمکردندا بێت بكە .لە ئەنجامدا وەك لە
وێنەی  9-1دا دەیبینیت الکێشەیەك دەردەکەوێت .دواتر لەم چاپتەرەدا زانیاری وەردەگریت لەسەر شێوە جیاوازەکانی
نیشاندەرو وە کە ئەم شێوانەش چی دەگەیەنن.
وێنەی 9-1
هەر كە خاڵی یەكەمی
الكێشەكەت دیاریكرد ،دەبینی
الكێشەیەك دوای جوڵەی
ماوسەكەت دەكەوێت.

چاپتەری  :1ئاشنابوون لەگەڵ ئۆتۆکاددا
هەنگاوی داهاتوو ئەوەیە کە الکێشەکە بسڕیتەوە بەم شێوەیە:
 .1نیشاندەر لەسەر الی سەرەوەی الکێشەکە ڕابگرە بەس هیچ شتێك مەکە .تێبینی ئەوە بکە کاتێك نیشاندەر بەسەر
الکێشەکەدا تێدەپەڕێنیت الکێشەکە زەق دەبێتەوە .لە ڕەسمێکی قەرەباڵغدا ئەم زەقکردنەوەیە یارمەتیت دەدات
بۆئەوەی بەتەواوەتی بزانیت چ شتێك هەڵدەبژێررێت ئەگەرلە شوێنێکی ڕەسمەکەدا کلیک بکەیت.
 .2لەو کاتەی کە نیشاندەرلەسەرالکێشەکەیە و الکێشەکەش زەق بۆتەوە کلیک بکە .بەمە الکێشەکە هەڵدەبژێریت و
دیالۆگ بۆکس ی  Quick Propertiesدەکرێتەوە .لەم دیالۆگ بۆکسەوە دەتوانیت تایبەتمەندییەکانی تەنە
هەڵبژێراوەکە كە لەم حاڵەتەدا الكێشەكەیە ببینیت.
 .3دیالۆگ بۆکس ی  Quick Propertiesدابخە بە کلیککردنی  Xەکەی کە لە سووچی هەرە سەرەوەی الی ڕاستی دایە.
پەیامێکیشت لە سندوقێکی بچووك  message boxدا بۆ دەردەکەوێت کە پرسیاری ئەوەت لێدەکات کە ئایا دەتەوێ
پانێلی  Quick Propertiesبۆ هەموو تەنە هەڵبژێردراوەکانی داهاتووش بکوژێنیتەوە یان نا.
 .4کلیکی ئەو وەاڵمە بکە کە دەڵێ " "Turn off for all future selected objects.بۆئەوەی دیالۆگ بۆکسەکە بۆ هەموو
تەنە هەڵبژێرراوەکانی داهاتوو بکوژێنیتەوە و جارێکی تر نەیبینیتەوە .بەاڵم ئەوە بزانە کە هەچ کاتێك بتەوێت
دەتوانیت زۆربەئاسانی پانێلی  Quick Propertiesهەڵبکەیتەوە بە کلیککردنی ئامرازی  Quick Propertiesکە لە
شریتی دۆخدایە.

لە چاپتەری  4دا زیاتر لەسەر پانێلی  Quick Propertiesدەدوێین و فێردەبین.
 .5لەو کاتەدا کە هێشتا الکێشەکە هەڵبژێرراوە دوگمەی  Deleteدابگرە لە کیبۆرددا بۆئەوەی بیسڕیتەوە بەمەش
الکێشەکە لە ڕەسمەکەدا الدەبەیت.
لە هەنگاوی  1دا ئۆتۆکاد بەتەواوی ئەوەت نیشان دەدات کە نیشاندەرئیشارەتی بۆدەکات بە زەقکردنەوەی ئەو تەنانەی
کە بە کلیککردن هەڵدەبژێررێن.
لەکاتی ڕەسمکردن و سڕینەوەی الکێشەکەدا تۆ یەکێك لە ئاساییترین کردارەکانی ئۆتۆکادت ئەنجامدا کە زۆر پێویستت
پێی دەبێت بۆ فێربوونی کارکردن لەسەر ئۆتۆکاد .ئەوەی کە کردت ئەمە بوو :تۆ فەرمانێکت لە مینوبارەوە هەڵبژارد ،پاشان
کاتێك کە پەیڕەوی پەیامەکانی ناو هێڵی فەرمانەکانت کرد چەند خاڵێکت لەسەرناوچەی ڕەسمکردن هەڵبژارد .وەکو لە
بڕگەی داهاتوودا دەیبینیت فەرمانەکان ئەگەرلە توڵبارەکان یان پانێلەکانی ڕیبنیشەوە هەڵیانبژێریت هەرهەمان کارت بۆ
ئەنجام دەدەن.
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تێگەیشتن لە پەیوەندی فەرمان – ئامراز – بژارە
یەکێك لە گەورەترین تایبەتمەندییەکانی ئۆتۆکاد توانایەتی بۆ خستنە بەردەستی ڕێگەی جیاوازبۆ ئەنجامدانی هەمان کار .ئەگەر
حەزبکەیت توڵبارەکان هەڵبژێریت ئەوا دەتوانیت لەڕێگەی ئەمانەوە بە بەشێکی ئێجگارزۆری فەرمانەکانی ئۆتۆکاد بگەیت .خۆ ئەگەر
حەزبکەیت دووبارە بژارەکانی ناو مینوەکانی کینوباربەکاربهێنیت ئەوا هەردەتوانیت زۆرینەی زۆری ئەوەی دەتەوێت بە هۆیانەوە ئەنجام
بدەیت .ڕیبنیش زۆربەی فەرمانە زۆربەکارهاتووەکانی ئۆتۆکاد دەخاتە بەردەست .لەالیەکی ترەوە ئەوانەی کە شارەزاییان لە بەکارهێنانی
ئۆتۆکاددا هەیە دەزانن چۆن هێڵی فەرمانەکان بەکاربهێنن وە ناو و کورتەی زۆربەی فەرمانەکانیان لەبەرە.
لەڕاستیدا فەرمانەکانی ئۆتۆکاد لە ناوجەرگەی کردارەکانیدان .بژارەکانی کینوبارو ڕیبن و دوگمەکانی توڵبارەکان لەڕاستیدا تەنها چەند
ڕێگایەکی جیاوازن بۆ وەکارخستنی فەرمانەکانی ئۆتۆکاد .کاتێك دوگمەیەکی توڵبارێك یان بژارەیەکی مینویەك کلیك دەکەیت ئەوا لەڕاستیدا
تۆ فەرمانێك دەست پێدەکەیت لەڕێگای سیستەمی مینوەکانی ئۆتۆکادەوە .ئەگەرلەو کاتەی کلیکی دوگمەیەکی توڵبارێك یان بژارەیەکی
مینەیەك دەکەیت سەیری هێڵی فەرمانەکان بکەیت دەبینیت کە پەیامەکانی ناو هێڵی فەرمانەکان هەرهەمان شتن بەهەرشێوەیەك
فەرمانەکەت دەست پێکردبێت.
لەبەرئەم هۆیە لە کتێبەکەدا زۆرجارزاراوەکانی ئامرازو بژارە و فەرمان تێکەڵ دەبن .چونکە لە ئاستێکی تایبەتدا ئەمانە هەریەکن .تەنها
کان و بژارەی مینوەکان فەرمانەکان دەخەنە کار.
نیدوگمە
رهێناکە
ب ئەەکواە بزانە
توڵبارەتر
کانیەکانی
توڵبار

ئەگەرلەگەڵ وەشانە کۆنەکانی ئۆتۆکاددا ئاشنابیت ئەوە بە بیرت دێت کە توڵبارەکان ڕێگەی سەرەكی بوون بۆ
بەکارهێنانی زۆربەی ئامرازەکانی ڕەسمکردن و هەمواركاری کردنەکان .توڵبارەکان لە وەشانه نوێکانی ئۆتۆکادیشدا هەر
لەبەردەستدان و دەشتوانن ڕێگایەکی خێرا دەستەبەربکەن بۆ گەیشتن بەو ئامرازانەی کە پێویستت پێدەبن .خشتەی 1-1
وەسفی ئەو توڵبارانە دەکات کە لە ئۆتۆکاددا هەن.
وەك پانێلە سەربەستەکانی ڕیبن توڵبارەکانیش هێمای داخستن ( Xەکەی سووچی سەرەوەی الی ڕاست) نیشاندەدەن کاتێك نیشاندەر
لەسەریان ڕادەگریت ،ئەگەرنا  xی داخستن نابینرێت.
خشتەی  :1-1توڵبارەكانی ئۆتۆكاد

فەرمان

وەسف

3D Navigation

ئامرازی کۆنترۆڵکردنی دیمەنە س ێ ڕەهەندییەکانی تێدایە.

CAD Standards

ئامرازی بەراوردکردنی ستایلی چین  layerو پێوانەکردن  dimensionو دەق  textە کان بەرامبەرئەو ستانداردانەی کە
خۆت دروستت کردوون لە خۆ دەگرێت.

Camera Adjustment

ئامرازەکانی کۆنترۆڵکردنی بەشەکانی کامێرای تێدایە.

Dimension

فەرمانەکانی یارمەتیدان بۆ دانانی پێوانەکردنەکان لەسەرڕەسمەکەت .زۆرلەم فەرمانانە دووبارەکراونەتەوە لە
پێڕستی  Dimensionی ناو مینوباردا ،سەیری چاپتەری  10بکە.

Draw

فەرمانەکانی تەنە ئاساییەکان ،وەك هێڵ و کەوان و بازنە و چەماوە و ئێلیپس و دەقەکان .ئەم توڵبارە هەرخۆی
لەبنەڕەتدا لە ویندۆی ئۆتۆکاددا دەردەکەوێت .زۆرلەم فەرمانانە لە پێڕستی  Drawی ناو مینوباردا
دووبارەکراونەتەوە.

Draw Order

فەرمانەکانی ڕێکخستنی لەسەریەك دانانی تەنەکان و بەشەکانی ڕەسمەکان .ئەگەرتەنێك کە تۆ دەتەوێت وا
دەربکەوێت تەنێکی تردایپۆشیبێت ئەوا دەتوانیت توڵباری  Draw Orderبەکاربهێنیت بۆ جواڵندنی تەنێك بۆ دوای
تەنێکی تریان بۆ دوای کۆمەڵە تەنێك.
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فەرمان

وەسف

Find Text

ئامرازی بۆکس ی داخڵکردن یان دۆزینەوەی تێکست و دەقەکان بۆئەوەی یارمەتیت بدات لە دۆزینەوەی شوێنی
تێکستەکان لە ناو ڕەسمێکدا.

Inquiry

فەرمانەکانی دۆزینەوەی دوورییەکان و کۆردیناتی خاڵەکان و زانیاریەکانی تەنەکان و زانیارییەکانی بارستە و ڕووبەرو
قەبارەکان.

Insert

فەرمانەکانی هاوردەکردن  importingی ڕەسمی ترو وێنە فۆتۆگرافیەکان و تەنە  OLEەکان.

Layer

ئامرازو چەند لیستێکی کردنەوە بەرەو خوارکە هەرڕێك لەژێرتوڵباری  Standardدایە بۆ کۆنترۆڵکردنی
تایبەتمەندییەکانی چینەکان .Layer Properties

Layers II

ئامرازی زیاتربۆ بەڕێوەبردنی چینەکان (پێشیان دەوترێت ئامرازە ئێکسپرێسەکانی چینەکان).

Layouts

ئامرازەکانی گەاڵڵەكردنی هێڵکاری ڕەسمەکان بۆ نیشاندان و چاپکردن.

Lights

ئامرازەکانی زیادکردن و کۆنترۆڵکردنی ڕووناك کەرەوەکان لە مۆدێلە س ێ ڕەهەندییەکاندا.

Mapping

ئامرازەکانی زیادکردنی نەخشە نەخشێنراوەکان بۆ مۆدێلە س ێ ڕەهەندییەکان.

Modelling

ئامرازەكانی دروستكردن و گۆڕانكاری تێداكردنی تەنە س ێ ڕەهەندیەكان.

Modify

فەرمانەكانی دەستكاریكردنی تەنە پێشترڕەسمكراوەكان .دەتوانیت گواستنەوە  moveو كۆپی  copyو خوالندنەوە
 rotateو سڕینەوە  eraseو لێبڕین  trimو درێژكردنەوە و كردای تریش بەكاربهێنیت .زۆربەی ئەم فەرمانانە لە پێڕستی
 Modifyیشدا دووبارەكراونەتەوە.

Modify II

فەرمانەكانی دەستكاریكردنی تەنە ئاڵۆزە تایبەتەكان وەكو فرەهێڵ  polylinesەكان و هەمەهێڵ  multilinesەكان و
جەستەدارە س ێ ڕەهەندیەكان  3D Solidsو زەخرەفە  hatchesەكان.

Multileader

ئامرازەكانی زیادكردنی سەرنجە ڕوونكەرەوەكان بۆ ڕەسمەكەت.

Object snap

ئامرازەكانی هەڵبژاردنی چەند دانستەیەكی تایبەتی سەرتەنەكان ،وەكو خاڵی كۆتایی و خاڵی ناوەڕاست و خاڵە
جۆراوجۆرەکانی تر .سەیری چاپتەری  3بكە.

Orbit

ئامرازەكانی كۆنترۆڵكردنی دیمەنە س ێ ڕەهەندیەكان.

Properties

فەرمانەكانی كۆمەڵە لیستێكی كردنەوە بەرەوخوارەوە و ئامرازەكانی سازكردنی تایبەتمەندیەكانی تەنەكان .ئەم
توڵبارە لە بنەرەتدا لە الی ڕاستی توڵباری  Layerدا جێگیركراوه هەرڕێك لەژێرتوڵباری  Standardەوە.

Refedit

ئامرازەكانی گۆڕانكاری كردن لە هێما و ڕەسمە پاشەبنەماكانی وەكو ڕەسمی سەرچاوە دەرەكیە هاوردەكراون.

Reference

فەرمانەكانی كۆنترۆڵكردنی هەموو سەرچاوەكانی ڕەسمەكان ،سەیری چاپتەر 8بكە.

Render

فەرمانەکانی جێبەجێکردنی تایبەتمەندییەکانی پوختەکردنی دیمەنەکان لە ئۆتۆکاددا.

Solids Editing

فەرمانەکانی دەستکاریکردنی جەستەدارە س ێ ڕەهەندییەکان ،سەیری چاپتەری  6بکە.

Standard

فەرمانە زۆرترین بەکارهاتووەکان بۆ کۆنترۆڵکردنی بینین و بەرێوەبردنی پەڕگەکان و دەستکاریکردن .ئەم توڵبارە هەر
لە بنەڕەتەوە لەژێرمینوباردا جێگیرکراوە.

Standard Annotation

وەشانێکی کورتکراوە لە توڵباری .Standard
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فەرمان

وەسف

Styles

ئامرازەکانی کۆنترۆڵکردنی بژارەی ستایلەکان وەك ستایلەکانی تێکست  text stylesو ستایلەکانی پێوانەکردن
.dimension styles

Text

ئامرازەکانی دروستکردن و دەستکاریکردنی تێکست ،سەیری جاپتەری  9بکە.

UCS

ئامرازەکانی دامەزراندنی ڕووتەختێك بۆ کارکردن .ئەمە بەزۆری بۆ سازکردنی مۆدێلە س ێ ڕەهەندییەکان کەڵکی
لێوەردەگیرێت .بەاڵم دەشتوانرێت لە ڕەسمکردنی دوو ڕەهەندیش کەڵکی لێوەربگیرێت ،سەیری چاپتەری  6بکە.

UCS II

ئامرازەکانی هەڵبژاردن لە کۆمەڵەێك سیستەمی کۆردیناتی پێشترئامادەکراو.

View

ئامرازەکانی کۆنترۆڵکردنی ڕێگاکانی بینینی مۆدێلە س ێ ڕەهەندییەکان ،بۆ زانیاری لەسەردیمەنە س ێ ڕەهەندییەکان
سەیری چاپتەری  6بکە.

Viewports

ئامرازەکانی دروستکردن و دەستکاریکردنی دیمەنە جیاوازەکانی ڕەسمەکەت ،بۆ زانیاری لەسەردەروازەکانی بینین
سەیری چاپتەری  6بکە.

Visual styles

ئامرازەکانی کۆنترۆڵکردنی شێوازەکانی نیشاندانی مۆدێلە س ێ ڕەهەندییەکان.

Walk and Fly

ئامرازەکانی کۆنترۆڵکردنی گەڕان و هاتوچۆکردن بەناو مۆدێلە س ێ ڕەهەندییەکاندا.

Web

ئامرازەکانی گەیشتن بە تۆڕی ئەنتەرنێت و سایتەکان.

Workspaces

ئامرازەکانی بەڕێوەبردنی بوارەکانی کارکردن.

Zoom

ئامرازەکانی گەڕان و زومکردن بەناو ڕەسمەکەتدا.

كردنەوەی توڵبارەكان كارێكی زۆرئاسانە ،بەاڵم تا نەزانیت سەیری كوێ بكەیت لەوانەیە قەت نەیاندۆزیتەوە .ئەم
هەنگاوانەی خوارەوە نیشانت دەدەن كە چی بكەیت بۆئەوەی توڵباری  Drawبكەیتەوە:
 .1لە مینوباردا  Tools → Toolbars →AutoCAD → Drawهەڵبژێرە .بەمە توڵباری  Drawدەردەكەوێت و لە شوێنی
هەمیشەیی خۆیدا لە الی چەپی ویندۆی ئۆتۆكاددا جێگیردەبێت واتە  dockدەبێت Dock .واتە توڵبارەكە ئاوێتەی
سنووری هەرە دەرەوەی ویندۆكە دەبێت و لە دەرەوەی ناوچەی ڕەسمكردندا جێگیردەبێت.
 .2دەتوانیت توڵبارێك سەربەست بكەیت (واتە  undockی بكەیت) بە كلیككردن و ڕاكیشانی سەرەكەی بۆ ناو
ناوچەی ڕەسمكردن .لەم حاڵەتەدا بە توڵبارەكە دەوترێت توڵباری سەربەست  floating toolbarو شریتی
ناونیشانەكەش ی واتە تایتڵ بارەکەش ی دەبینرێت .كاتێك توڵبارێك
سەربەستە دەتوانیت كلیكی  xەكەی سووچی سەرەوەی الی ڕاستی
بكەیت بۆئەوەی دایبخەیت.
دەتوانیت توڵبارەكان لە لووتكە یان بنكە یان ئەم الوالی ویندۆی ئۆتۆكاددا جێگیر dockبكەیت بۆئەوەی بیانخەیتە
دەرەوەی ناوچەی ڕەسمكردنەوە.
ئەگەرناتەوێت توڵبارەكە  dockبكەیت بەڵكو دەتەوێت بەسەربەستی لە نزیك سنووری ویندۆی ئۆتۆكاددا بمێنێتەوە ئەوا دەتوانیت كلیلی Ctrl

لە ناو كیبۆرددا دابگریت پێشئەوەی كلیكی توڵبارەكە بكەیت و ڕایكێشیتە شوێنی مەبەستەوە .ئەم كارە ڕێگە لەتوڵبارەكە دەگرێت كە
خۆكارانە لە شوێنێكدا جێگیر  dockببێت.

بۆ جارێكی تركە ئۆتۆكاد دەكەیتەوە بەرنامەكە خۆی بیری دەمێنێت كە تۆ چۆن توڵبارەكانت ڕیزكردووە .كاتێك بەرنامەكە
دادەخەیت و پاشان جارێكی تر دەیكەیتەوە دەبینیت بە هەمان ئەو شێوەیە ماوە كە جاری پێشوو جێتهێشتبوو.
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دەستكردن بە ڕەسمێكی نوێ
ئەوەی كە پێویستە بیكەیت بۆ دەستكردن بە ڕەسمێكی نوێ لە ئۆتۆكاددا كەمێك جیاوازە لە بەرنامەكانی تر ،لەبەرئەوە
ئەم ڕاهێنانە ئەنجام بدە بۆئەوەی فێری كردنەوەی ڕەسمێكی نوێ ببیت:
 .1لەبگەڕی پێڕستەكانەوە  File → Closeهەڵبژێرە بۆئەوەی پەڕگەكەی ئێستا دابخەیت .كاتێك كە ویندۆ بچوكەكەت
بۆدەكرێتەوە و پرسیارت لێدەكات كە دەتەوێت گۆڕانكاریەكان خەزن بكەیت یان نا كلیكی  Noبكە .تێبینی ئەوە بكە
كە توڵبارەكان ون دەبن و كاتێك كە هیچ ڕەسمێك نەكراوەتەوە ویندۆی سەرەكی ئۆتۆكاد بە بەتاڵی دەردەكەوێت.
 .2لە بگەڕی پێڕستەكانەوە  File → Newهەڵبژێرە بۆئەوەی دیالۆگ بۆكس ی  Select Templateبكەیتەوە.
 .3تێمپلێت یان قاڵبی  acad.dwtهەڵبژێرە و كلیكی  openبكە بۆئەوەی ویندۆی ڕەسمێكی نوێ بكەیتەوە.

→ Fileهەڵبژێرە بۆئەوەی دیالۆگ بۆكس ی Save Drawing As
 .4بۆئەوەی ناوێكی تایبەت بدەیت بە پەڕگە نوێیەكەت Save
بكەیتەوە.
 .5دەستەواژەی  My First Drawingبنووسە ،كە ئەمەت نووس ی دەبینیت ناوەكە لەناو خانەی  File Nameدا
دەردەكەوێت .لەبنەڕەتدا وادانراوە كە پەڕگەكە لە  My Documentsدا خەزن ببێت ،بەاڵم دەتوانیت بیگۆڕیت بۆ
ئەو شوێنەی كە دەتەوێت.
 .6كلیكی  Saveبكە .بەمە پەڕگەیەکت بەناوی  My First Drawingلە ناو فۆڵدەری  My Documentsدا خەزنكرد ،بەاڵم
بێگمان پەڕگەكەت هێشتا بەتاڵە .لە هەنگاوی داهاتوودا ئەم پەڕگە بەتاڵە پڕدەكەینەوە.
ئەو پەڕگەی قاڵب یان تێمپلێتە  acad.dwtیەی كە لە هەنگاوی سێیەمدا هەڵتبژارد لەڕاستیدا تەنها پەڕگەی ڕەسمێكی
ئۆتۆكادە كە بە ڕێكخستنە ستانداردەكان ڕێكخراوە .ئۆتۆكاد ئەو ڕێكخستنانە بەکاردەهێنێت بۆئەوە پەڕگەیەکی نوێ
دروستبكات .وەك لەدیالۆگ بۆكس ی  Select Templateدا بینیت دەتوانیت بە ئارەزووی خۆت تێمپلێتێك لەو تێمپلێتە
زۆرانەی كە لەبەردەستدان هەڵبژێریت.
ئەو پەڕگە نوێ یەی كە ئێستا درووستتكرد ناوچەیەكی ڕەسمكردن نیشاندەدات كە  31یەكە پانە و  13یەكەش بەرزە.
یەكەكان دەشێت ئینج یان مەتر یان میلیمەتربن .بۆ زانینییەكەكانی هەر ڕەسمێك یان گۆڕینیان دەتوانیت بچیتە دیالۆگ
بۆكس ی  Drawing Unitsكە لە چەپتەری  2فێری دەبین.
ئەو ناوچەی ڕەسمكردنەی كە ئێستا لەم سەرەتایەدا بۆت كراوەتەوە بواری كاركردنتە .هەرچەندە تۆ بەهیچ شێوەیەك بە
ڕووبەرێكی  75بە  45یەكە سنوردارنەكراویت .هیچ هێلێكی دیاری بەرچاو نابینرێت كە قەبارە و گەورەیی ناوچەكە دیاری
بكات ،بۆئەوەی قەبارەی ناوچەكەت بۆدەركەوێت نیشاندەرەكە بەرەو سووچی سەرەوەی الی ڕاستی شاشەكە بەرە و
سەیری نرخی کۆردیناتەكان بكە كە لە سووچی خوارەوەی الی چەپی ویندۆی ئۆتۆكادەكەدا دەردەكەون .ئەمە ناوچەی
ڕەسمكردنی بنەڕەتی ستانداردی ئۆتۆكادە بۆ بەكارهێنانی قاڵبی ڕەسم  acad.dwtبۆ ڕەسمە نوێیەكان.

خوێندنەوەی نرخی کۆردیناتەكان بەتەواوی  75یەكە بە  45یەكە نیشان نادات ،چونكە هاوڕێژەكانی ڕەسمەكەت وەكو یەك نین بۆئەوەی
بەتەواوی یەكسان بن بە  7.5بە  .4.5فاكتەرەكانی وەك ڕووبەرو وردی ڕووی بینینەكەت یان شێوەی پەنجەرەی ئۆتۆكاد كاردەكەنە سەر
دووریەكانی ناوچەی ڕەسمكردنەكەت.
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هاتووچۆكردن لەنێوان ڕەسمە كراوەكاندا یان لەنێوان دیمەنی مۆدێل و دیمەنی
لەیئاوتدا
هاتووچۆكردن لەنێوان ڕەسمە كراوەكاندا یان لەنێوان دیمەنی مۆدێل و دیمەنی لەیئاوتدا

دوای ئەمە دەتوانیت كلیكی پێشبینەی ڕەسمێك بكەیت كە دەتەوێت بچیتە سەری ،بەمەش ڕەسمە هەڵبژێراوەكە لەناوچەی ڕەسمكردندا
یی.زی نیشاندانی خێرای
نووكئاەمرا
ئۆتۆكاد
بكیتەەیتوەە .بڕەەرنامە
سماەبكە
نەكاتد
دیشدەاكچەەند
ناوچنیەتیلەڕەئۆتۆكا
كلیكیدەتوا
پاشانەكانی تر
وێت.ی بەرنام
كەزۆربە
سمییهە
بكەڕەبۆئەو
سمكردن
هدەەرردوەەك
سمێكەلەیهئەەماو ڕ
ڕەسمەكانی  Quick View Drawingsلە شریتی دۆخدا تێدایە كە بەهۆیەوە دەتوانیت لە نێوان ڕەسمە کراوە جیاوازەكاندا هاتووچۆ بكەیت.
كاتێك نیشاندەرلەسەریەكێك لە پانێلەكانی پێشبینەی ڕەسمەكان ڕادەگریت پانێلی پێشبینەی زیاتردەردەكەون كە دیمەنەكانی مۆدێل و
كاتێك كلیكی ئامرازی نیشاندانی خێرای ڕەسمەكان دەكەیت هەر ڕێك لەسەروو شریتی دۆخەوە ڕیزێك پانێلی پێشبینەی ڕەسم دەردەکەون .ئەم پانێلنە
نیشانددەەدن.ەن كە نیشاندەرەكەت خستۆتە سەر.
یئاوتیڕەئە
ت نیشاندە
سمەكەان
سموەڕەكراو
نلاەوەرۆكی

دەتوانیت كلیكی پێشبینەی مۆدێل یان لەیئاوتێك بكەیت بۆئەوەی لەناوچەی ڕەسمكردندا دەریبخەیت .كلیكی ناوچەی ڕەسمكردن بكە
بۆئەوەی دیمەنە هەڵبژێراوەكە بكەیت بە ڕەسمی هەنووكەیی.

لە هەنگاوی داهاتوودا هەوڵی ڕەسمكردنی چەند تەنێك بدە تەنها بۆ تاقیكردنەوەی ئۆتۆكاد .لەم ڕاهێنانەی خوارەوەدا
ڕەسمی الكێشەیەك دەكەیت و پاشان بازنەیەكیش ی بۆ زیاددەكەیت:
 .1كلیكی ئامرازی  Rectangleلەناو پانێلی  Drawدا بكە .ئەوەت لەبیربێت كە دەتوانیت ئاماژەپێكەرەكان بەكاربهێنیت
بۆئەوەی ئامرازەكان بدۆزیتەوە .دەشتوانیت  Draw → Rectangleلە بگەڕی پێڕستەكانەوە هەڵبژێریت.

 .2كلیكی خاڵێك بكە لە خوارەوەی الی چەپی ناوچەی ڕەسمكردندا ،وەك لە وێنەی  10-1دا نیشاندراوە .گرنگ نییە
لەچ شوێنێكدا كلیك دەكەیت چونكە تۆ ئێستا تەنها مەشق دەكەیت .دوای كلیككردن دەبینیت سووچێكی
الكێشەكە دوای نیشاندەردەكەوێت.
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وێنەی 10-1
ڕەسمكردنی بازنەیەك

 .3كلیكی خاڵێك بكە لە سەرەوەی الی ڕاستی ناوچەی ڕەسمكردندا وەك لە وێنەی Error! Reference source 10-1
 not found.دا نیشاندراوە .دیسانەوە هیچ گرنگ نییە لە كوێ كلیك
دەكەیت ،بەم شێوەیە الكێشەكەت ڕەسمكرد.

ئێستا بازنەیەكیش ڕەسم بكە بەم شێوەیە:
 .1كلیكی ئامرازی  Circleبكە لەناو پانێلی  Drawدا.
 .2كلیكی ئەو شوێنە بكە كە لە وێنەی  Error! Reference source not found. 10-1دا نیشاندراوە بۆئەوەی چەقی
بازنەكە دەستنیشان بكەیت .ئێستا لەگەڵ جواڵندنی نیشاندەردا بازنەیەك دەردەكەوێ كە نیوەتیرەكەی دوای
شوێنی نیشاندەرەكە دەكەوێ.
 .3كلیكی خاڵێكی تر بكە وەك لە وێنەی  Error! Reference source not found.10-1دا نیشاندراوه بۆئەوەی
نیوەتیرەی بازنەكە لە شوێنێكی دیاریكراودا دابنێیت .ئەگەرحەزبكەیت دەتوانیت نرخێكی دیاریكراو بۆ نیوەتیرەكە
داخڵبكەیت لەجیاتی ئەوەی لە هەرشوێنێكدا كلیك بكەیت بۆئەوەی بازنەكە ڕەسم بكەیت.
بەم شێوەیە ئێستا الكێشەیەك و بازنەیەكت لەناو ڕەسمەكەتدا هەیە .وەك دەبینیت تۆ دەتوانیت تەنەكان ڕەسمبكەیت
بە دانانی خاڵە سەرەكیەكانی جەستەكەیان لەناو ناوچەی ڕەسمكردندا .خاڵە سەرەكیەكان بۆ الكێشە دوو سووچی بوو؛
بۆ بازنەكەش چەقەكەی و خاڵێكی سەرچێوەكەی بوو .كاتێك تەنت لەناو ڕەسمەكەتدا ڕەسمكرد دەتوانیت ئامرازی
جۆراوجۆر بەكاربهێنیت بۆ ئەنجامدانی گۆڕانكاری تیایاندا .لە چاپتەرەكەنی دواتردا فێری بەكارهێنانی ئەم ئامرازانە
دەبیت .لە بڕگەی دوای ئەمەدا فێری چونێتی گەڕان و هاتووچۆكردن بەناو ڕەسمەكەتدا دەبیت.
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چ كاتێك پێویستت بە پاشگەزبوونەوە  Undoدەبێت؟
گروپی بەكارهێنەرانی ئۆتۆكادی نێودەوڵەتی  AUGIڕاپرسیەكی ئەنجامدا بۆ دەستنیشانكردنی ئەو دانستانەی ئۆتۆكاد كە زۆرترین
بەكارهێنانیان هەیە .ئەنجامی ڕاپرسیەكە دەریخست كە  Undoو كلیلی  Escزیاترین بەكارهێنانیان هەیە .هەموو كەس هەڵە دەكات

لەبەرئەوە بێ ئەم دوو دانستانە ئەنجامدانی كارەكان و ڕاستكردنەوەی هەڵەكان ئەستەم دەبوو .بەاڵم  Undoو كلیلی  Escتەنیا دوو
دانەن لە كۆمەڵێكی زۆردانستەی كە دەتوانیت بەكاریان بهێنیت بۆ پاشگەزبوونەوە لە كردارێك كە پێشتركردووتە .ئەگەرهەستتكرد
كە شتێكت بەبێ ویست و ئاگاداری خۆتكردوە ئەوا دەتوانیت ئەم بژارانەی خوارەوە بەكاربهێنیت بۆئەوەی لەم گرفتە ڕزگارت ببێت:



كلیلی بەرەودوا  :Backspaceئەگەرشتێك بە هەڵە داخڵکرد ،كلیلی بەرەودوا  Backspaceلەناو كیبۆرددا بەکاربهێنە بۆئەوەی هەڵەكەت
بسریتەوە و لەجیاتی ئەو ووشە یان فەرمانە ڕاستەكە داخڵبكەیت.
كلیلی  :Escكاتێك دەتەوێت لەفەرمانێك یان دیالۆگ بۆكسێك بەخێرایی بچیتە دەربێئەوەی هیچ گۆڕانكاریەك ئەنجام بدەیت ئەوا تەنها
پەنجە بنێ بە كلیلی  Escلە سووچی سەرەوەی الی چەپی كیبۆرددا.



 :U 8ئەگەربە ڕێكەوت شتێك لە ڕەسمەكەت بگۆڕی و بتەوێت لەگۆڕانەكە پاشگەزبیتەوە كلیكی ئامرازی  Undoبكە كە لە توڵباری
 Standardدایە ،هەروەها دەشتوانیت لەناو هێڵی فەرمانەكان پیتی  Uبنووسیت و ئێنتەربكەیت .بۆ هەرجارێك کە ئەمە دەكەیت
ئۆتۆكاد جاری كردارێك پاشگەزدەكاتەوە ،دوایین كرداری ئەنجامدراو یەكەم جاردەسڕڕێتەوە و بەو شێوەیە ڕەسمەكە دەگەڕێتەوە ئەو

حاڵەتەی كە پێش كردنی دوایین كردارەكە هەی بووە .لە ئۆتۆكاددا دەتوانیت بەبێ سنوور Undoبەكاربهێنیت تا ئەو كاتەی خۆت
دەتەوێت.
پاشگەزبوونەوە  :Undoگەربڕیاری ئەوە بدەیت كە دەتەوێت چەند هەنگاوێك لە ناو دوا كرداردا بچیتە دواوە ئەوا دەتوانیت ئامرازی
( Undoسەرەتیرەكەی بۆ الی چەپ چەمیوەتەوە) لە ناو توڵباری کردنەوەی خێرادا .هەركلیككردنێكی ئامرازی  Undoهەنگاوێك
دەتگێڕێتەوە بۆ دواوە.
دووبارەكردنەوە  :Redoگەربە ڕێكەوت لە چەند فەرمانێك پاشگەزبووبیتەوە ئەوا دەتوانیت  redoبەكاربهێنیت بۆئەوەی ئەو فەرمانانە
دووبارەبكەیتەوە كە لێیان پاشگەزبوویتەوە بەكلیككردنی ئامرازی ( Redoسەرەتیرەكەی بۆ الی ڕاست چەمیوەتەوە ) لەناو توڵباری
کردنەوەی خێرادا ،یان  Redoبنووس ی و ئێنتەربكەیت.

زوومكردن و ڕاکێشان بۆ بینینی وردەكاریەكان
یەكێك لەگەورەترین تایبەتمەندیەكانی ئۆتۆكاد بریتیە لە توانای ڕەسمكردن بە دەقیقی و وە بەكۆمەڵێك پێوەرو سكێڵی
زۆریش .بۆنمونە ،دەتوانیت یاریگایەكی دووگۆڵی ڕەسمبكەیت و زووم بكەیتە سەرگەاڵكانی گیای چیمەنەكەی و ڕەسمی
پێكهاتە هەرە وردەکانی گەاڵكە بكەیت .بەهۆی بوونی ئەم بوارە زەبەالحەی بینین پێویستت بەوەیە كە لە نزیكەوە
ئاشناببیت لەگەڵ تایبەتمەندیەكانی بینین و زوومکردن لە ئۆتۆكاددا .فەرمانەكانی  Zoomو  Panزۆرترین فەرمانەكانی
بینین  Viewی بەكارهاتوون لەبەرئەوە دەبێت هەر بەزوویی لەگەڵیان ئاشناببیت.
ئەگەر ماوسەكەت لەو جۆرە ئاساییانەیە كە خولخولۆكەی لەناوەڕاستدا هەیە ئەوە دەتوانیت خولخولۆكەكە
بەكاربهێنیت بۆئەوەی زوومبكەیتە ناو و دەرەوەی دیمەنی ڕەسمەكەت .دەشتوانیت ماوس بەكاربهێنیت بۆ ڕاكێشان pan
بەناو ڕەسمەكەتدا .بۆ زوومكردن خولخولۆكەكە بخولێنەرەوە ،بۆ ڕاكێشانیش كلیك بكە و خولخولۆكەكە ڕاكێشە .بە
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بەكارهێنانی ئەم ڕێگەیە دەتوانیت بە هەموو شوێنەكانی ڕەسمەكەت بگەیت .هەروەها پێویستیشت بە ئاشنابوون
لەگەڵ چەندین ئامرازی تردەبێت كە پەیوەندیان بە دیمەنەكانی بینینەوە هەیە.
ئەگەرئەو ماوسەی بەكاری دەهێنیت بۆ مەبەستی تایبەت دروستكرابێت ئەوە لەوانەیە نەتوانیت خولخولۆكەكە بۆ زوومكردن و ڕاكێشان
نەی خوارەوە تاقی بكەرەوە بۆئەوەی باشترلەكاری ئامرازی  Zoomتێبگەیت:
ئەم ڕاهێنا
بەكاربهێنیت.

 .1كلیكی هێمای زەڕەبینەكە بكە كە له پانێلی  Utilitiesتابی  Viewدایە بۆئەوەی فلی ئاوتی
 Zoomبكەیتەوە.
 .2لە فلی ئاوتی  Zoomەوە  Windowsهەڵبژێرە.
 .3كلیكی یەكەم خاڵی دەستنیشانكراو لە وێنەی Error! Reference source not 11-1
 found.دا بكە .پێویست ناكات زۆروردبیت لە هەڵبژاردنی خاڵەكەدا.

وێنەی 11-1
دیاریكردنی زوومێكی
پەنجەرەیی

Zoom window

 .4كلیكی خاڵی دووەم بكە كە لە وێنەی  11-1دا دەستنیشانكراوە بەمە ئەو ڕووبەرەی كە هەڵتبژارد گەورە دەبێت
بۆئەوەی ناوچەی ڕەسمكردن پڕبكاتەوە .تێبینی ئەوە بكە گواستنەوە بۆ دیمەنە زوومكراوەكە بە نەرمی ڕوودەدات،
ئەمە یارمەتی ئەوەت دەدات كە بە وردی كۆنترۆڵی ئەوە بكەیت ئایا چ شوێنێكی ڕەسمەكەت زوومدەكەیت.
 .5كلیكی الی ڕاست بكە و  Panهەڵبژێرە .تێبینی ئەوە بكە كە نیشاندەرەكە دەگۆڕێتەوە بۆ شێوەی دەستێك.
 .6كلیك بكە و نیشاندەربەناو ناوچەی ڕەسمكردندا ڕابكێشە .تێبینی ئەوە بكە كە چۆن لەگەڵ ڕاكێشانی نیشاندەردا
دیمەنی بینینەكە دەجوڵێت.
 .7پەنجە بنێ بە دوگمەی  Escدا بۆئەوەی لە فەرمانی  Panبچیتە دەرەوە .دەشتوانیت كلیكی الی ڕاست بكەیت و لە
پێڕستە كورتكراوەكەوە  Exitهەڵبژێریت.
 .8لەكۆتاییدا بۆئەوەی بگەڕێیتەوە بۆ دیمەنە ئەسڵیەكەی هەموو ڕەسمەكە دیسان فلی ئاوتی زووم بكەرەوە و
 Previousهەڵبژێرە.
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چەند فەرمانێكی ترهەن كە پەیوەندیان بە زووم و ڕاكێشانەوە هەیە ،بەاڵم ئەوانەی لە ڕاهێنانەكەدا بەكارتهێنانان
ئەوانەن كە لە  90%ی كات بەكاریان دەهێنیت .دەتوانیت ئەو بژارانەی زوومكردن و ڕاكێشانانە بەكاربهێنیت كە بە فلی
ئاوتی كردنەوەی ئایكۆنی زەڕەبینەكەی ناو پانێلی  Utilitiesدەكرێنەوە .هەروەها چەند بژارەیەك لە هێڵی فەرمانەكانی
 Zoomدا هەن كە ئەمانەن:
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>:

ئەمەی خوارەوە لیستێكی ئەو بژارانەیە كە لە فلی ئاوتی كردنەوەی ئایكۆنی زەڕەبینەكەوە دەردەكەون:
فراوان  :Extentsئەمە دیمەنێك نیشان دەدات كە هەموو تەنەكانی ناو ڕەسمەكە تیایدا دەردەكەون .ئەم بژارەیە
سنوورەكانی ناوچەی ڕەسمكردنەكە پشتگوێ دەخات و هەرهەموو شتێك دەردەخات.
پێشتر :Previousئەمە دیمەنی پێشتر نیشان دەدات ،ڕێك كاری وەكو  Undoوایە بەهۆیەوە دەتوانیت لە كرداری
زوومكردن پاشگەزببیتەوە.
كاتی خۆی  :Realtimeئەمە بژارەی بنەڕەتی زوومە و نیشاندەر شێوەی زەڕەبینێك وەردەگرێت .بەهۆی ئەم بژارەیەوە
دەتوانیت كلیك بكەیت و نیشاندەربەرەو سەرەوە یان خوارەوە ڕابكێشیت بۆئەوەی دیمەنەكە لەو شوێن و كاتەدا گەورەو
بچووك بكەیت .لەكاتی بەكارهێنانی ئەم بژارەیەدا دەتوانیت كلیكی الی ڕاستبكەیت بۆئەوەی پێڕستێكی بژارەكانی زوومت
بۆدەركەوێت كە  Exitو  Cancleیش ی تێدایە بۆ دەرچوون لە بژارەكە.
هەموو  :Allئەمە هەموو ئەو تەنانەی نیشاندەدات كە كەوتوونەتە ناو سنووری ڕەسمكردنەكەتەوە لەگەڵ ئەو بەشانەی
ڕەسمەكەش كە كەوتونەتە دەرەوەی سنوورەكەوە.
داینامیكی  :Dynamicئەمە دیمەنەكە دەگۆڕێت بۆ دیمەنێكی گشتگر .Overallالكێشەیەكیش دەردەكەوێت كە توانات
پێدەدات ناوچەیەك هەڵبژێریت بۆئەوەی زووم بكەیتە ناوی .بۆئەوەی قەبارەی الكێشەكە بگۆڕیت كلیكی الكێشەكە بكە.
دەتوانیت قەبارەی الكێشەكە بگۆڕیت و بەمەش قەبارەی ناوچەی زوومكردنەكە بگۆڕیت .دیسان كلیك بكەرەوە
بۆئەوەی قەبارەی الكێشەكە جێگیربكەیت .كلیكی الی ڕاست بكە و  Enterهەڵبژێرە بۆئەوەی زووم بكەیت بۆناو ناوچە
هەڵبژێراوەكە.
سكێڵ  :Scaleئەمە توانات پێدەدات كە بە نرخێكی دیاریكراو زووم بكەیت بۆ ناوەوە یان بۆ دەرەوە ،واتە بە سكێڵێكی
دیاریكراو زووم بكەیت.
چەق  :Centerئەمە توانای ئەوەت پێدەدات كە شوێنێكی ناو ڕەسمەكە بكەیتە چەقی دیمەنەكە.
تەن :Objectئەمە وات لێدەكات كە ناوچەیەكی بینین لەسەربنچینەی ئەو ناوچەیە هەڵبژێریت كە تەنێك داگیری كردوە.
بۆنموونە ئەگەربتەوێ بەشێوەیەك زووم بكەیت كە تەنێكی دیاریكراو بەپڕاو پڕی دیمەنەكە دەربكەوێت ئەوا دەتوانیت
ئەم بژارەیە بەكاربهێنیت.
ناوەوە  :Inئەمە هەروەك بەكارهێنانی بژارەی  scaleو داخڵكردنی  2xوایە بۆئەوەی دیمەنەكە دووئەوەندە گەورە بكەیت و
نیو ئەوەندەی جاران لە ڕەسمەكە ببینیت.
دەرەوە  :Outئەمەش هەروەك بەكارهێنانی بژارەی  scaleو داخڵكردنی  0.5xوایە بۆئەوەی دیمەنەكە دوو ئەوەندە بچووك
بكەیتەوە و دوو ئەوەندەی جاران لە ڕەسمەكە ببینیت.
دەشتوانیت زووم یان ڕاكێشان لە ڕێگەی كلیككردنی ئایكۆنی زەڕەبینەكە یان ئایكۆنی دەستەكە لەناو شریتی دۆخدا دەستپێبكەیت ،یان
دەتوانیت لە هەركاتێكدا بێت كلیكی الی ڕاست بكەیت و  Zoomیان  Panهەڵبژێریت .دەشتوانیت لەناوەڕاستی كردارێكی زوومكردندا
كلیكی الی ڕاست بكەیت و  Panهەڵبژێریت بۆئەوەی كرداری ڕاكێشان دەستپێبكەیت هەروەها بە پێچەوانەشەوە ڕاستە.
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ئێستا تۆ خەریكیت چاولێكردنییەكەمی ئۆتۆكاد تەواو بكەیت .تەنها پێویستت بەوەیە یەك دوو دانستەی تر فێرببیت .لە
بڕگەی داهاتوودا دانستەیەکی نیشاندان لە ئۆتۆكاددا دەخەینەڕوو كە یارمەتی ڕێكخستنی ڕەسمەكەت دەدات كاتێك
دەتەوێت ئامادەی بكەیت بۆ چاپكردن.

ڕاكێشانی دەقیق Accurate Panning
ڕاكێشانی  Realtimeئامرازێكی زۆرباشە بۆ گەڕان بەناو هەموو ڕەسمەكەتدا ،بەاڵم هەندێك جارپێویست دەكات كە بە دووریەك و
ئاراستەیەكی دیاریكراو ڕاكێشانەكە ئەنجام بدەیت .جۆرێك فەرمانی  Panهەیە كە یارمەتیت دەدات "پاڵێك" بە دیمەنەكەوە بنێیت بە
دووریەكی دەقیق.
→ Viewهەڵبژێرە كە ئەم پەیامە لە هێڵی فەرمانەكان دەردەكەوێت:
→Pan
لە بگەڕی پێڕستەكاندا Point
Specify base point or displacement:

ئەمە هەمان ئەو پەیامەیە كە بۆ فەرمانەكانی  Moveو  Copyش دەردەكەوێت ،هەرچەندە لەم حاڵەتەدا تۆ كارلەسەرتەنەكانی ناو
ڕەسمەكەت ناكەیت .كاتێك لێرەدا خاڵێك هەڵدەبژێریت هێڵێكی هەڵواسراو كە هەمیشە بەدوای نیشاندەرەكەوەیە دەبینیت و ئەم پەیامەش
دەردەكەوێت:
Specify Sceond point:

هێڵە هەڵواسراوەكە كە پێی دەوترێت  rubber-banding lineئاراستە و دووری ڕاكێشانەكە نیشاندەدات .هەروەكو هەموو فەرمانەكانی تركە
هێڵی هەڵواسراو نیشان دەدەن دەتوانیت خاڵ هەڵبژێریت بۆئەوەی ئاراستە و دووری دیاری بكەیت ،یان دەتوانیت نرخی کۆردیناتەكان
داخڵبكەیت .ئەمە توانای ئەوەت پێدەدات كه ئەو ئاراستە و دووریەی كەدەتەوێت ڕەسمەكەی بۆ ڕابكێشیت بەدەقیقی دیاری بكەیت.

تێگەیشتن لە دیمەنی گەاڵڵەکراو /لەیئاوت
بەدەرلەو پەیامانەی كە لەگەڵ دەستپێكردنی فەرمانەكان دەردەكەون لەوانەیە تێبینی ئەوەت كردبێت كە ئاكاری ئۆتۆكاد
هەروەكو بەرنامەكانی تری ویندۆز وایە .بەاڵم لەیەكێك لە تایبەتمەندیەكانیدا ئۆتۆكاد كەمێك جیاوازە لە پرۆگرامە
گرافیكییەكانی تری ویندۆز ،بەتایبەتی كە لە بنكەی ویندۆی ئۆتۆكاددا ئایكۆنێك دەبینیت كە لە سێگۆشیەك دەچێت كە
لەسەر شانەیەك دانرابێت .ئەگەرنیشاندەرلەسەرئایكۆنەكە ڕابگریت دەبینیت كە ناوەكەی دەردەكەوێت كە ناوی
 Layout1ە.

ئایكۆنێكی ترلەالی چەپی  Layout1دا هەیە پێی دەوترێت .Model
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ئێستا ئایكۆنی  Modelچاالكە و پێت دەڵێت كە لەو دۆخەدایت كە پێی دەوترێت  model spaceواتە بۆشایی مۆدێل .ئەگەر
ڕاهێنانەكانی ئەم چاپتەرەت ئەنجام دابێت ئەوا تۆ هەموو كاتەكە هەرلە بۆشایی مۆدێلدا كارتكردوە .بواری مۆدێل ئەو
بواری كارەیە كە زۆرترین كات بەكاری دەهێنیت بۆ ڕەسمكردنەكەت .ئەو وەك بواری كاری سەرەكیت وایە.
بەكلیككردنی ئایكۆنی  Layout1دیمەنێك دەكرێتەوە كە وەكو پێشبینەی الپەڕەیەك وایە بەاڵم لێرەدا توانای
ڕەسمكردنیشت هەر ماوە .ئەم پێشبینەیە پێی دەوترێت بۆشایی پەڕه ی گەاڵڵەبەندی  Paperspace layoutجگە لە بینی
پێشبینەی ڕەسمەكەت  Layout1توانای ئەوەشت پێدەدات كە كۆنترۆڵی سكێڵی چاپكردن بكەیت .دەتوانیت لە هەمان
كاتدا چەند لەیئاوتێك بكەیتەوە و هەریەكەیان بەشێوەیەك ئامادەبكەیت بۆئەوەی ڕەسمەكەت بەشێوەی جیاوازچاپ
بكەیت .بۆنمونە ،دەتوانیت لەیئاوتێك بۆ چاپكردن لەسەرپەڕەی  A4واتە بە قەبارەی  210 x 297 mmو لەیئاوتێكی تریش
بۆ چاپكردن لەسەر پەڕەی  A3واتە بە قەبارەی  297 x 420 mmدابمەزرێنیت .یان ئەگەرچەند ئامێرێكی چاپكردن
بەكاربهێنیت ئەوا دەتوانیت لەیئاوتێك بۆ هەرچاپكەرێك ئامادە بكەیت.
زاراوەكانی لەیئاوت و بۆشایی پەڕە زۆرجارلەجیاتی یەك بەكاردێن كە لەوانەیە ببێتە هۆی هەندێك سەرلێشێواندنی بەكارهێنەرە نوێكان.
ڕێگەیەك بۆ لێك جیاكردنەوەی ئەم دووانە ئەوەیە كە دەتوانیت وا بیری لێبکەیتەوە کە بڵێیت "بۆشایی پەڕە ئەو شوێنەیە كە ڕەسمە
ئامادەكراوەكەتی بە ڕێكخراوی تێدا دادەنێیت ".پێی دەوترێ بۆشایی پەڕە چونكە لەو بۆشاییەدایە كە دیمەنی ڕەسمەكەت گەاڵڵە
دەکەیت و دەیگۆڕێت بۆ شێوە و قەبارەی پەڕەیی و هێڵكاری بەرلەوەی ڕەسمەكەت بخەیتە سەركاغەز.

ڕێگەیەكی تربۆ سەیركردنی لەیئاوتەكانی بۆشایی پەڕە ئەوەیە كە وای دابنێیت ئەمانە ناوچەیەكن بۆ لەسەر پێ وەستاندنی
ڕەسمەكان .جگە لە توانای بەكارهێنانی چەند لەیئاوتێك لەهەمان ڕەسمدا دەشتوانیت لەهەمان لەیئاوتدا چەند
دیمەنێكی جیاوازی ڕەسمەكە دەربخەیت .هەروەها دەشتوانیت خشتەیەك بۆ نووسینی ناونیشان و زانیارییەكانی تری
ڕەسمەكه زیادبكەیت و چوارچێوە و دیزاینی گرافیكی تریش ئەگەربتەوێت لە لەیئاوتەكەدا زیاد بکەیت.
لەبەرئەوەی ناوی لەیئاوتەكان هەمیشە پێشگری  Layoutیان لەگەڵدایە كەواتە ئێمەش لە كتێبەكەدا هەرووشەی لەیئاوت
بەكاردەهێنن.

ئەم ڕاهێنانەی خوارەوە تاقی بكەرەوە بۆئەوەی سەرەتایەك لەسەرچۆنێتی كاركردن لەسەرلەیئاوتەكان فێرببیت:
 .1كلیكی ئایكۆنی  Layout1بكە لە بنكەی ناوچەی ڕەسمكردندا .بەمە شێوە و ڕەنگی ناوچەی ڕەسمكردن دەگۆڕێت و
لەیئاوتی ڕەسمەكەت نیشان دەدات ،لەگەڵ چەند پێكهاتەیەكی تری نیشانداندا وەك ئەوەی لە Error! Reference
 source not found.وێنەی  12-1دا دەیبینین .لەیئاوت نیشانی دەدات كە ڕەسمەكەت چۆن چۆنی دەردەكەوێت
كاتێك چاپی دەكەیت.
 .2نیشاندەرەكەت بجوڵێنە بۆ سەرئەو الكێشەیەی ناوەوە كە دەوری ئەو الكێشە و بازنەیەی داوە كە پێشترلە
چاپتەرەكەدا ڕەسمتكردبوون.
 .3كلیكی الكێشە سنوورییە زەقەكە بكە و دوگمەی  Deleteدابگرە لە كیبۆرددا ،بەمە ڕەسمەكەت دیارنامێنێت.
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وێنەی 12-1
ڕەسمەكەت وەك ئەو
شێوەیەی كە لە لەیئاوتدا
دەردەكەوێت

 .4كلیكی ئایكۆنی  Modelبكە بۆئەوەی بگەڕێیتەوە بۆ بۆشایی مۆدێل .دەبینیت كە ئەو تەنانەی پێشترڕەسمتكردبوون
لەڕاستیدا نەسڕاونەتەوە و هەر لە شوێنی خۆیاندا ماون.
 .5دووجاركلیكی ئامرازی  Undoلە توڵباری کردنەوەی خێرادا بكە بۆئەوەی بگەڕێیتەوە بۆ دیمەنی  Layout1و لە
سڕینەوەی الكێشە سنوورییەكەی پێشوو پاشگەزببیتەوە ،بەمەش الكێشە و بازنەكەش دیسانەوە دەردەكەونەوە.
 .6كلیكی ئایكۆنی  Modelبكە بۆئەوەی بگەڕێیتەوە بۆ ناوچەی ڕەسمكردنە ئاساییە ئەسڵییەكە.
لە هەنگاوی سێیەمدا كاتێك دوگمەی  Deleteت داگرت و الكێشە سنوورییەكەت سڕیەوە هەموو ڕەسمەكەت ون بوو،
چونكە لەڕاستیدا ئەم الكێشەیە تەنیا دەروازیەكی بینین  Viewportە بۆ ئەو ڕەسمەی كە لە بۆشایی مۆدێلدا ڕەسمی
دەكەیت .كاتێك كە لە دیمەنی لەیئاوتدایت دەروازیەكی بینین وەكو ویندۆیەك كاردەكات بۆدەرخستنی ڕەسمەكەت ،بەاڵم
ئەوەش بزانە كە دەتوانیت چەند دانەیەك دەروازەی بینین بە قەبارە و شێوەی جیاواز لەهەمان لەیئاوتدا دابنێیت و
واشیان لێبكەیت كە هەریەكەیان بەشێك و دیمەنێكی جیاوازی ڕەسمەكەت دەربخەن .كاتێك ئەو دەروازەی بینینەت
سڕیەوە ئەوە لەڕاستیدا تۆ دیمەنی دەرخستنی ڕەسمەكەتت داخست ،لەبەرئەوەیە كە الكێشە و بازنەكە لە دیمەنەكەدا
دیارنەمان .ئەوان بۆ هیچ شوێنێك نەچوون و نەفەوتاون ،تەنها بینینی ئەوانت سڕیوەتەوە و الداوە.
لەوانەشە تێبینی ئەوەت كردبێت كە ئامرازی  Layout1ناوچەیەكی سپی لەسەرپاشەبنەمایەكی ڕەساس ی دەردەخات .ئەو
ناوچە سپییە ڕووی ئەو پەڕە سپییە دەنوێنێت كە ڕەسمەكەتی لەسەرچاپ دەكەیت.
ناوچە سپییەكە هێڵێكی خەت خەتیش لە لێواری هەرە دەرەوەیدا هەیە ،ئەم هێڵە خەت خەتە لێوارەكانی هەرە دەرەوەی
پەڕەی چاپكردنەكە دەنوێنێت .ئەو ئامێری چاپكردنەی كە لەبنەڕەتدا بەكۆمپیوتەرەكەتەوە بەستراوە ڕووبەری پەڕەكەش
و هێڵە خەت خەتەكەش دەدۆزێتەوە.
ئەگەر ئامێری چاپكرنەكەت لەو جۆرانەبێت كە بتوانێت پەڕەی قەبارە جیاوازچاپ بكات دەتوانت پەڕەیەكی قەبارە جیاواز
هەڵبژێریت و دەبینیت كە قەبارەی لەیئاوتەكەشت بەپێی قەبارەی پەڕە هەڵبژێراوەكە دەگۆڕێت .لە چاپتەری  12دا بە
وردی فێری چۆنێتی كۆنترۆڵكردنی قەبارەی پەڕەكانی چاپكردن و لەیئاوتەكان دەبیت .وەك وتمان و ڕوونمانكردەوە
لەیئاوت بەكاردەهێنرێت بۆ دانان و ئامادەكردنی ڕەسمەكەت بۆ چاپكردن .خۆئەگەر بتەوێت دەشتوانیت هەرلە بۆشایی
مۆدێلیشەوە ڕەسمەكەت چاپ بكەیت ،بەاڵم لەوە دڵنیابە كە لە لەیئاوتەوە زۆر باشتر كرداری چاپكردنەكەت بۆ كۆنترۆڵ
دەكرێت تا ڕەسمەكەت بەو شێوەیە چاپ بكەیت كە خۆت دەتەوێت.
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هەڵکردنی دووگمەکان/تابەکانی لەیئاوت Layout tabs
ئۆتۆكاد دەتوانرێت وای لێبكرێت كە لەیئاوتەكان وەك بەش ی سەربەخۆ بە دوگمەی تایبەت لە بنكەی ناوچەی ڕەسمكردندا دەربخات.
بۆهەڵكردنیان كلیكی الی ڕاست لەسەرئامرازی  Modelیان  Layout1بكە و Display Layout and Model Tabsهەڵبژێرە .دوگمەكان
هەرڕێك لەخوارناوچەی ڕەسمكردنەوە دەردەكەون ،بۆ شاردنەوەی ئەم دوگمانە كلیكی هەریەكێكیان بێت بكە و Hide Layout and
 Model Tabsهەڵبژێرە .خۆ ئەگەرحەزیش بكەیت دوگمەكانی لەیئاوت بە كوژاوەیی و شارراوی بهێڵیتەوە ،هەردەتوانیت لە بۆشایی
مۆدێلەوە بچیتە سەرلەیئاوتێك لەڕێگەی كلیككردنی ئامرازی  Modelیان  Layout1ەوە .ئەگەرچەند لەیئاوتێكت هەبێت دەتوانیت ئەو
ئامرازە بەكاربهێنیت كە ڕێك لەالی ڕاستی ئامرازی  Layout1ەوەیە بۆئەوەی ئەو لەیئاوتەی دەتەوێت هەڵێبژێریت و بیكەیتەوە.

تێگەیشتن لە چۆنێتی كاركردنی بژارە جیاوازەكانی فەرمانەكان
زۆربەی هەرە زۆری فەرمانەكانی ئۆتۆكاد كۆمەڵە بژارەیەكیان هەیە كە لەگەڵ پەیامەكانی هێڵی فەرمانەكاندا
دەردەكەون.ئەم بژارانە توانای ئەوەت پێدەدەن كە ئاكاری فەرمانەكە بگۆڕیت بۆئەوەی لەگەڵ كردارو پێویستییە
هەنووكەییەكەدا بگونجێت .بۆئەوەی ببینیت كە بژارەكانی فەرمانەكان چۆن كاردەكەن و وە بۆئەوەی بەشێوەیەكی گشتی
لە پرۆسەی ڕەسمكردن تێبگەیت ،لەم ڕاهێنانەی خوارەوەدا كەوان  arcێك ڕەسم دەكەیت و پاشان بە دەقیقی دەیخەیتە
ناو سووچی الكێشەیەكەوە:
 .1كلیكی ئامرازی  Arcبكە لەناو پانێلی  Drawدا.
پەیامی  Specify start point of arc or [Center]:دەردەكەوێت و شێوەی نیشاندەریش دەگۆڕێت بۆ شێوە
 +ەكە.
 .2ئەگەربە وردی سەیری پەیامەكە بكەیت دەبینیت كە خاڵی سەرەتا  start pointدوو بژارەی هەیە .بژارە بنەڕەتییەكە
كە  Specify start pointە لەبەش ی سەرەكی پەیامەكەدا دانراوە .ئەگەربژارەی تر لەبەردەستدا هەبن ئەوە لەناو دوو
كەوانەی گەورەدا دەنوسرێن وەكو بژارەی ] [Centerكە لە پەیامەكەی ئامرازی  Arcدا دەیبینیت .ئەم بژارەی
] [Centerە پێت دەڵێت كە تۆدەتوانیت ڕەسمكردنی كەوانەكە بەهۆی هەڵبژاردنی خاڵێكی چەقیشەوە دەست
پێبكەیت لەجیاتی ئەوەی لە خاڵی سەرەتا  start pointوە دەست پێبكەیت .ئەگەرلەگەڵ فەرمانێكدا زیاترلە دوو
بژارە هەبێت ئەوا بژارەكان لەناو دووكەوانەی گەورەدا دەردەكەون و الرەهێڵ )  slash ( /لەنێوانیاندا دادەنرێ.
 .3پیتی  C8داخڵ بكە بۆئەوەی بژارەی  Centerهەڵبژێریت ،بەمە پەیامی  Specify Center point of arc:دەردەكەوێت .تێبینی
ئەوە بكە كە تۆ تەنها پێویستیت بە داخڵكردنی پیتی  Cبوو نەك هەموو وشەی .Center

كاتێك كۆمەڵە بژارەیەك لە هێڵی فەرمانەكاندا دەبینیت تێبینی ئەوەبكە كە هەموو وشەكان یان بە پیتی گەورە Capital
دەستپێدەكەن یان پیتێك یان زیاترلەپیتەكانیان كاپیتەڵە .ئەگەرویستت بۆ وەاڵمدانەوەی پەیامەكان كیبۆرد
بەكاربهێنیت ئەوا تەنها بە داخڵكردنی پیتە كاپیتەڵەكە بژارەكە هەڵدەبژێررێت .لەهەندێ حاڵەتدا دوو پیتی یەكەمی
وشەكە كاپیتەڵكراوە بۆئەوەی ئەو وشانە لەیەك جیابكرێنەوە كە بەهەمان پیت دەستپێدەكەن وەك لە بژارەكانی  LAyerو
 LTypeدا.
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 .4ئێستا خاڵێك بۆ چەقی كەوانەكە هەڵبژێرە ،وەكو لە وێنەی  13-1دا نیشاندراوە .بەمە پەیامی
 arc:دەردەكەوێت .هەروەها هێڵێكی الستیكی سەربەستیش كە لە خاڵی چەقەكەوە كە ئێستا هەڵتبژارد
دەستپێدەكات بەنیشاندەرەوە دەنوسێت و بۆ هەركوێ بچێت دوای دەكەوێت.

Specify start point of

وێنەی 13-1

بەكارهێنانی ئامرازی Arc

ئەگەر ڕاستەوخۆ ئیشارەت بۆالی ڕاست بكەیت دەبینیت كە هێڵە سەربەستەكە بازدەداتە سەر ئاراستەیەكی ئاسۆیی
تەواو وە ئاماژەپێكەرێكیش لەتەنیشت نیشاندەرەوە دەردەكەوێت .ئەمە ئەو دانستەیە یە كە پێی دەوترێت ئاراستەبڕی
شوێنكەوتنی جەمسەری  Polar tracking vectorكە تدانستەیەكە یارمەتی ئەوەت دەدات كە بەئاراستەیەكی تەواو ئاسۆیی
یان تەواو ستوونی ڕەسم بكەی ،هەرڕێك وەك حەرف  Tو سێگۆشە كە لە ڕەسمكردن بەدەستدا بەكاردەبرێت.
ئاماژەپێكەرەكە شوێنی نیشاندەر بەنیسبەت ئەو خاڵی چەقەی كە توزێك لەمەوبەرهەڵتبژارد نیشاندەدات.
ئاماژەپێكەرەكە شوێنەكە بەجۆرێك نیشاندەدات كە بە سیستەمی کۆردیناتی جەمسەری  Polar coordinateناسراوە .لە
چاپتەری  2دا زیاترلەسەر سیستەمی کۆردیناتەكانی ئۆتۆكاد فێردەبین.
 .5لەو كاتەدا كە هێڵە سەربەستەكە ئیشارەتی بۆالی ڕاست كردووە كلیك بكە بۆئەوەی خاڵێك هەڵبژێریت ،وەك پێشتر
لە وێنەی  Error! Reference source not found. 13-1دا نیشاندراوە .بەمەش پەیامی Specify end point of arc or
 [Angle/chord Length]:دەردەكەوێت.
 .6ئێستا بە جواڵندنی ماوسەكەت كەوانێكی كاتی دەردەكەوێت كە لەو خاڵی سەرەتا  start pointیەوە سەرچاوە دەگرێت
كە كەمێك لەمەوبەرهەڵتبژارد و بەدەوری چەقی كەوانەكەشدا دەخولێتەوە.

وەك لە پەیامەكەوە دەردەكەوێت ئێستا تۆ س ێ بژارەت لەبەردەستدایە .دەتوانیت گۆشەیەك یان چێوەی كەوان chord
 lengthیانیش خاڵی كۆتایی  endpointی كەوانەكە داخڵبكەیت .لێرەدا بژارە بنەڕەتیەكە كە بریتیە لە دیاركردنی خاڵی
كۆتایی كەوانەكە ڕێگەت پێدەدات كە خاڵی كۆتایی كەوانەكە هەڵبژێریت .لەم حاڵەتەدا نیشاندەرلە دۆخی هەڵبژاردنی
خاڵدایە  Point Selection Modeكە ئەمە نیشانەیەكە بۆئەوەی كە ئەو چاوەڕێی ئەوەیە كە تۆ خاڵێك هەڵبژێری یان
داخڵبكەیت .بۆئەوەی ئەم بژارە بنەڕەتییە هەڵبژێری تۆ تەنها پێویستت بەوەیە كە خاڵێك لەو شوێنەدا هەڵبژێری كە
دەتەوێ ببێتە خاڵی كۆتایی كەوانەكە.
 .7نیشاندەر بە ئاراستەی ستوونی لەخاڵی چەقی كەوانەكەوە بجوڵێنە ،لەئەنجامی ئەمەدا دەبینی كە ئاراستەبڕی
شوێنكەوتنی جەمسەری بازدەدات ئاراستەیەكی ستوون لەسەرخاڵەكە ،وەك لە وێنەی Error! Reference 13-1
 source not found.نیشاندراوە.
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 .8لەو ئاراستە ستوونییەدا لەهەر شوێنێكدابێ كلیك بكە ،لەئەنجامدا دەبینی كە كەوانەكە لەشوێنێكدا جێگیردەبێ
و بەتەواوی ڕەسمدەكرێ.
وەك بینیمان ئۆتۆكاد پێكهاتەیەكی زۆرڕوون و ئاشكرای هەیە لەپەیامەكانیدا .سەرەتا تۆ فەرمانێك دەستپێدەكەی كە
بەڕیز كۆمەڵە بژارەیەك دەخاتە بەردەست لەناو پەیامێكدا .بەپێی ئەو بژارەیەی هەڵیدەبژێری یا كۆمەڵە بژارەیەكی ترت
دێتە بەردەست داوات لێدەكرێت كە كردارێك ئەنجام بدەی وەك هەڵبژاردنی خاڵێك یان هەڵبژاردنی تەنێك یان
داخڵكردنی نرخێك .پەیامەكان یارمەتیدەرێكی زۆرباشن لەكاتی ئەنجامدانی كارەكاندا چونكە ئەوان بەتەواوی پێت دەڵێن
كە تۆ پێویست دەكات چی بكەیت.

دەسكەوتنی یارمەتی
ئۆتۆكاد كۆمەڵێك بژارەی زۆرباش بۆیارمەتیدان دەخاتە بەردەست كە لەتوانایاندا هەیە وەاڵمی زۆربەی ئەو پرسیارە
بدەنەوە كە لەكاتی ڕەسمكردندا بەمێشكتدا دێن .ئەگەرهەچ كاتێك لەشوێنێكدا چەقیت ئەوا یەكسەربچۆرە بەش ی
یارمەتی  Helpی ئۆتۆكاد.
بۆئەوەی باشترلەگەڵ ویندۆی یارمەتی
ئۆتۆكاددا ئاشنابیت ئەمەی خوارەوە تاقی
بكەرەوە:
 .1پەنجە بنێ بە دوگمەی  F1ی ناو كیبۆرد
بۆئەوەی ویندۆی  Helpی ئۆتۆكاد
بكەیتەوە.
 .2لەویندۆی  helpدا كلیكی دووگمەی تابی
 Contentبكە ،ئەم تابە خشتەیەكی
ناوەرۆك  table of contentی تێدایە و
دوو تابەكانی تریش كە  Indexو  Searchن
كاری گەڕان بەدوای بابەتێكی دیاریكراودا ئاسان دەكەن.
 .3لەو كاتەدا كە تابی  cotentت كردۆتەوە بەوردی سەیری سەرباسەكان بكە تا  Command Referenceدەبینیت ،دەبڵ
كلیكی بكە ،بەمە هەردوو پانێلەكانی ویندۆی  Helpدەگۆڕێن و سەرباس ی زیاتر نیشان دەدەن.
 .4پێڕستی  Commandsبكەرەوە و لە نزیك الی سەرەوەی پێڕستەكەدا كلیكی بەش ی پیتی  Cبكە ،بەمە شێوەی پانێلەكەی
الی ڕاست دەگۆڕێ و لیستێكی ئەو فەرمانانە دەردەخات كە بە پیتی  Cدەستپێدەكەن.
 .5سەیری الی خوارەوەی لیستەكە بكە و  Copyهەڵبژێرە ،بەمەش ڕوونكردنەوەیەكی فەرمانی  Copyدەردەكەوێت.
لە لووتكەی پانێلەكەی الی ڕاستدا دووگمەی تابەكانی  Contentو  Procedureو  Quick Referenceیش هەن ،ئەمانە
وردەكاری زیاتردەربارەی چۆنێتی هەڵبژاردنی فەرمان و بەشە جیاوازەكان دەخەنەڕوو .ئەگەر بشتەوێ بگەڕێیتەوە ئەو
تابەی كە پێشتر تیایدا بووی ئەوا دەتوانیت كلیكی دووگمەی  Backلە توڵبارەكەدا بكەی بۆئەوەی بگەڕێیتەوە بۆ دواوە.
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بەكارهێنانی تابی گەڕان Search
ئەگەر تۆ بەكارهێنەرێكی ناشارەزای ئۆتۆكادیت و لە سیستەمی  helpی ئۆتۆكاد بەدوای یارمەتیدا دەگەڕێیت لەوانەیە ئەو
خشتەی ناوەرۆكەی كە لەتابی  Contentsدایە زۆربەسوود نەبێت بۆت و دۆزینەوەی ئەوەی بەدوایدا دەگەڕێیت كەمێك
زەحمەت بێت ،چونكە بۆئەوەی بتوانیت بابەتێك لێرەدا بدۆزیتەوە پێویست دەكات كە هیچ نەبێت كەمێك زانیاریت
لەسەرئەو بابەتە هەبێت كە دەتەوێت بیدۆزیتەوە .هەندێك جارزۆرخێراتردەگەیتە ئامانج ئەگەردانستەی Search
بەكاربهێنیت لە ویندۆی  Helpدا:
 .1كلیكی دووگمەی  Searchبكە لە پانێلی الی چەپدا .ئەگەرئەمە یەكەم جارت بێت كە تابی  Searchدەكەیتەوە
لەوانەیە پەیامێك ببینیت كە پێت دەڵێت ئۆتۆكاد ئێستا ڕێبەرێك بۆ لێگەڕان ڕێك دەخات.
 .2لە لوتكەی تابی  Searchدا وشەی  Changeلەناو خانە بەتاڵەكەدا بنووسە و پاشان كلیكی  Askبكە یان ئێنتەر
دابگرە ،لەئەنجامدا هەموو ئەو بابەتانەی كە لە سیستەمی  helpدا وشەی  Changeیان تێدایە لە لیستێكدا
دەردەكەون.
لەم نمونەیەدا ئەو لیستەی كە دەكرێتەوە زۆر گەورەیە .بۆ پااڵوتنی گەڕانەكەت دەتوانیت كردارە بولیەكانی وەك  ANDو
 ORو  NEARو  NOTبە هەماهەنگی لەگەڵ وشەی سەرەكی تربەكاربهێنیت بۆئەوەی ئەنجامی گەڕانەكەت سنوردار
بكەیت و ئاسانتر ئەوی بەدوایدا دەگەڕێیت بدۆزیتەوە .هەركە ئەو بابەتەی بەدوایدا دەگەڕایت دۆزیتەوە لە لیستی
 Select Topicهەڵیبژێرە و پاشان كلیكی دووگمەی  Displayبكە بۆئەوەی زانیاری بابەتەكە دەربكەوێت.
لە تابی  Indexەوە دەتوانیت بابەتێكی دیاریكراو لە سیستەمی یارمەتی ئۆتۆكاددا بە داخڵكردنی وشەیەك لەناو خانەیەكدا
بدۆزیتەوە.
بەكارهێنانی یارمەتی ناوەرۆك هەستیار Context-Sensitive Help
ئۆتۆكاد جۆرە یارمەتیەكی تێدایە كە پێی دەوترێ یارمەتی ناوەرۆك هەستیار ،ئەم یارمەتیە زانیاریت دەربارەی ئەو
فەرمانانە دەداتێ كە لەو كاتەدا بەكاریان دەهێنیت .بۆئەوەی لەم كارە تێبگەیت ئەمەی خوارەوە تاقی بكەرەوە:
 .1سەرەتا ویندۆی  Helpدابخە یان بهێنەرە خوارەوە بۆئەوەی بگەڕێیتەوە سەرویندۆی سەرەكی ئۆتۆكاد.
 .2كلیكی ئامرازی  Moveبكە لە پانێلی
 Modifyدا بۆئەوەی فەرمانی
 Moveدەست پێبكەیت.
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 .3كلیلی  F1داگرە یان لە مینوبارەوە  Helpهەڵبژێرە بۆئەوەی ویندۆی  Helpبكەیتەوە .دەبینیت كە لە پانێلی الی
ڕاستیدا وەسفێكی فەرمانی  Moveدەردەكەوێت.
 .4كلیكی دووگمەی  Closeبكە یان كلیلی  Escلەكیبۆرددا دابگرە.
 .5كلیلی  Escدابگرە بۆئەوەی كۆتایی بەفەرمانی  Moveبهێنیت.
لەگەڵ زیاتربەكارهێنانی سیستەمی یارمەتی ئۆتۆكاد كاتێك هەستت كرد متمانەت بە سیستەمەكە پەیداكردووە
دەتوانیت زیاتربچیتە ناو وردەكاریەكانییەوە و بۆ زیاتر تێگەیشتنی ئۆتۆكاد بەكاری بهێنیت ،بەاڵم هەچ كاتێك لەشوێنێكدا
چەقیت یان  Helpت بەالوە بێزاركەربوو ئەوا دەتوانیت ئەم كتێبە بەكاربهێنیت.
دۆزینەوەی سەرچاوەی زیاتر بۆ دەسکەوتنی یارمەتی
ویندۆی  Helpسەرچاوەی سەرەكی بابەتە سەرەكیەكانە ،بەاڵم تۆ دەتوانیت وەاڵمی پرسیارەكانت لەڕێگەی بژارەكانی تری
ناو پێڕستی  Helpەوە دەستبكەوێت .ئەمەی خوارەوە وەسفێكی كورتی بژارەكانی تری ناو پێڕستی  Helpە كە لە بگەڕی
پێڕستەكاندایە:
پالێتی زانیاری  :Info Paletteویندۆیەكی قوتبووەوە  pop-up windowەیە كەڕاستەوخۆ لەگەڵ ئەو فەرمانەدا
كەبەكاریدەهێنیت یارمەتی نیشان دەدات .ئەمە بۆ ئەوانەی هێشتا شارەزایییەكی ئەوتۆیان لەگەڵ بەرنامەكەدا نییە زۆر
بەسوودە .كاتێك دەست بەفەرمانێك دەكەیت ئەگەر لەهەمان كاتدا پالێتی زانیاریش كرابێتەوە ئەوا بژارەیەك یان
كۆمەڵە بژارەیەك لە پانێلەكەدا دەبینین .ئەم بژارانە ڕوونكردنەوەیەكی كورت دەربارەی فەرمانە هەنووكەییەكە دەخەنە
ڕوو.
وەرشەی دانستە نوێكان  :New Feautures Workshopئەمە هەموو ئەو وەسفكردن و ڕوونكردنەوە و نمایشانە دەگرێتە
خۆی كە باس ی دانستە نوێکانی ئۆتۆکاد دەكەن .دەتوانیت لەڕێگەی ماڵپەڕی  Autodeskەوە ئەم شێوە یارمەتیە نوێ
بكەیتەوە و  updateی بكەیت.
سەرچاوەی زیاتر :Additional Resourcesئەمە یارمەتیەكە كە ڕاستەوخۆ لەسەرهێڵ  on-lineپەیوەندی دەكات بە
سایتی ئۆتۆدێسكەوە و بنكەیەكی زانیاری پاڵپشتكردن  Support knowledge baseو سەرچاوەی مەشقكردنی سەرهێڵ
 Online training resouircesو سەنتەری گەشەپێدەران  Developer centerی لەخۆگرتووه .هەروەها لینكێكی تێدایە كە
دەتباتە سەرسایتی گروپی بەكارهێنەرانی ئۆتۆدێسكی نێودەوڵەتی.
دەربارەی  :Aboutزانیاری دەربارەی وەشانی ئەو ئۆتۆكادەی بەكاری دەهێنیت.
وەرگرتنی زانیاری بە بەردەوامی لەڕێگەی سەنتەری زانیاری  InfoCenterەوە
زۆربەی هەرە زۆری بەرنامەكانی ویندۆز بەشێوەیەك لە شێوەكان پەیوەندی بە ئەنتەرنێتەوە دەكەن بۆئەوەی دواترین
گۆڕانكاری و نۆژەنكردنەوەكانی پرۆگرامەكە بخەنە بەردەست .ئۆتۆكادیش سەنتەری زانیاری  InfoCenterی هەیە كە وەك
شریتێك لە سووچی سەرەوەی الی ڕاستی ویندۆی ئۆتۆكاددا دانراوە.
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كلیكی ئایكۆنی زەڕەبینەكەی الی ڕاستی خانە بەتاڵەكە بكە بۆئەوەی پێڕستی گەڕانی سەنتەری زانیاریەكە بكەیتەوە.

سەنتەری زانیاری شێوازێك دەخاتە بەردەست بۆئەوەی هەمیشە ئاگات لەدوایین گۆڕانكاریەكانی بەرنامەكە و
نۆژەنكردنەوەی بێت .كلیكی سەرەتیرەكەی  InfoCenterبكە بۆئەوەی پێڕستی  InfoCenterبكەیتەوە و لەخوارەوەی
پێڕستەكەدا بژارەی  Search settingsهەڵبژێریت .ئەمە دیالۆگ بۆكس ی  InfoCenter Settingsدەكاتەوە.

كاتێك  InfoCenterت ڕێكخست دەتوانی كۆمەڵێك سەرچاوەی زۆرلەسەرئەنتەرنێت بەكاربهێنیت كه بۆ بەكارهێنەرانی
ئۆتۆكاد دروستكراون .ئەگەر كلیكی ئامرازی  Communication Centerبكەی (ئەو ئامرازەی كە ئایكۆنەكەی لە دشێكی
سەتەالیت دەچێت) ئەوا كۆمەڵێك سەرباس دەكەیتەوە لە پێڕستێكدا .ئەم پێڕستە دابەشكراوەتە سەرچەند بابەتێكی
سەرەكی كە وەك تایتڵ بارێكی ڕەساس ی نیشاندراون .دەتوانی كلیكی سەرەتیرەكەی الی ڕاستی هەرتایتڵ بارێك بكەیت
بۆئەوەی بابەتێك بكەیتەوە یان دابخەیت.
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پوختە
ئۆتۆكاد نمونەیەكی دانسقەی ئەو بەرنامانەیە كە سەركەوتووانە لە سیستەمی دەق داخڵكردنی دۆس  DOSەوە
گواسترایەوە بۆ سیستەمی ویندۆز .مەبەستی سەرەكی لە بەكارهێنانی ئۆتۆكاد ئەوەیە كە فێری ئەوە ببیت چۆن بەكاری
بهێنیت بۆئەوەی دووری و ئاراستەكان بە وردی و دەقیقی داخڵبكەیت .هەچ كاتێك بەتەواوی شارەزای ئەو ڕێگایانە بوویت
كە لە ئۆتۆكاددا هەن بۆ داخڵكردنی نرخە جیاوازەكان ئەوا بزانە كە تۆ وردە وردە ڕێگە ڕاستەكەی بەرهەمهێنانی ڕەسم و
نەخشە ئەندازیاریە كواڵیتی بەرزەكانت گرتۆتەبەر .ئەگەر لەكاتی كاركردندا هەستت كرد كە پێویستت بە یارمەتیە ئەوە
بزانە كە ئەم كتێبە بڕێكی ئێجگار زۆریارمەتی دەخاتە بەردەست ،بەاڵم سیستەمی  Helpی ئۆتۆكاد فەرامۆش مەكە .ئەم
سیستەمە پڕیەتی لە زانیاری زۆرباش و لەوانەیە بەڕاستی چارەسەری گرفتەكانت بۆ بكات.
ئەوەی لەم چاپتەرەدا باسمان كرد زۆر گرنگە بۆت لەبەر ئەوەی ئەمە سەرەتایە و هەچ كارێكیش سەرەتاكەی بەباش ی
بڕوات كۆتاییەكەش ی هەرباش دەبێت .زۆر گرنگە كە ئەوەی باسمان كرد خۆشت چەندین جار تاقیان بكەیتەوە و
بەكاریان بهێنیت .كاتێك لە چاپتەرەكە تاڕادەیەكی باش تێگەیشتیت و هەستت كرد كە ئامادەیت بۆ ڕەسمكردنی چەند
ڕەسمێكی تەواو ئەوا بچۆرە سەرچاپتەری دووەم ،چونكە لە چاپتەری دووەمدا ئاشنای ئامرازەكانی ڕسمكردن دەبیت كە
بەهۆیانەوە دەتوانیت ڕەسمێكی دروست و تەواو بەرهەم بهێنیت.
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زۆر نەرمەکااڵ هەن كە دەتوانرێن بۆ كێشانی هێڵ و بازنە و چەماوەكان بەكاربهێنرێن ،بەاڵم ڕەسمكردن بە ئۆتۆكاد لە
هەموو نەرمەکااڵكانی تروردی زیاترو دەقیقی باشترمان دەداتێ .،بۆ سوود وەرگرتنی تەواو لەم وردییە پێویست دەكات كە
بەتەواوی لە شێوەی كارکردنی بەرنامەكە تێبگەین و بزانین چۆن چۆنی ئامرازەكانی ڕەسمكردن بە ئۆتۆكاد بەكاردەهێنین.
ئەم چاپتەرە ئەو ئامرازانە ش ی دەكاتەوە كە یارمەتیت دەدەن بۆ دانانی تەنەكان بە دەقیقی و تەواوی لەو شوێنانەی كە
دەتەوێن .سەرەتا زانیاری لەسەر سیستەمی کۆردینات  Coordinate Systemە كانی ئۆتۆكاد فێردەبیت ،كەبابەتێكی زۆر
بنچینەییە بۆ تێگەیشتن لە دیقەت  Precisionی ڕەسمكردن لە ئۆتۆكاددا .پاشان فێری چۆنێتی دامەزراندنی ڕەسمەكان و
شێوازی بەكارهێنانییەكەكانی پێوان لە الیەن ئۆتۆكادەوە دەبیت .نیوەی كۆتایی ئەم چاپتەرە ئەو ئامرازانە دەگرێتە خۆی
كە یارمەتیت دەدەن لە هەڵبژاردنی خاڵەكانی ناو ڕەسمەكەت بە دەقیقی .فێری چۆنێتی هەڵبژاردنی بۆنمونە خاڵەكانی
كۆتایی  endpointsو خاڵەكانی ناوەڕاست  midpointی هێڵەكان دەبیت ،وه فێری ئەوە دەبیت كە چۆن تەنێك بەنسبەت
تەنێكی ترەوە دابنێیت.
ئەم چاپتەرە ئەم بابەتەنەی خوارەوەی گرتۆتە خۆی:
 تێگەیشتن لە سیستەمی کۆردیناتەکانی ئۆتۆكاد
 دامەزراندنی ڕەسمێك
 بەكارهێنانی سێگۆشەو حەرف  Tدیجیتاڵ
 دەسكەوتنی سەرچاوەیەكی بینراو بەهۆی شێوازی شانەیی  Grid Modeەوە
 بازدان بۆسەر شانەكە یان دووریەكی تری دیاریكراو

 گۆڕینی ڕێكخستنەكانی  gridو snap
 هەڵبژاردنی شوێنەكان لەسەرتەنەكان بە دەقیقی
 جێگیركردنی تەنەكان بە بەكارهێنانی  Object Snap Trackingو خاڵەكانی شوێنكەوتن

 بەكارهێنانی تایبەتمەندی خاڵی شوێنكەوتنی كاتی Temporary Tracking Point
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تێگەیشتن لە سیستەمی کۆردیناتەکانی ئۆتۆكاد
پێشئەوەی بچینە قواڵیی فێربوونی بەرنامەی ئۆتۆكادە وە پێویستە زانیاری دەربارەی سیستەمی کۆردیناتەكانی فێرببین.
کۆردیناتەكان زۆرگرنگن چونكە بواری ئەوەمان پێدەدەن كە شوێنەكانی ناو ڕەسمەكەمان بە وردی دیاری بكەین .لە كاتی
ڕەسمكردندا هەمیشە پێویستمان بە بەكارهێنانی کۆردیناتەكان دەبێت بۆ دیاریكردنی قەبارە و شوێنی تەنەكان ،بۆ
گواستنەوە و كۆپیكردنیان ،وە بۆ دانانی تەنەكان بەنیسبەت یەكترییەوە.

ئۆتۆكاد سیستەمی کۆردیناتی دیكارتی  Cartesian Coordinateی  Xو  Yستاندارد بەكاردەهێنێت كە تیایدا تەوەرەی X
کۆردیناتی ئاسۆیییە و تەوەرەی  Yش کۆردیناتی ستوونییە.
وێنەی _ 1-2
سیستەمی
کۆردیناتەكانی ئۆتۆكاد

لە ڕەسمێكی نوێدا ئۆتۆكاد تەوەرەی  Xو تەوەرەی  Yلەگەڵ خاڵی بنچینە  originی کۆردیناتە دیكارتیەكە لە گۆشەی چەپی
الی خوارەوەی ناوچەی ڕەسمكردنەكەدا نیشاندەدات .خاڵی بنچینە  originخاڵێكی گرنگە چونكە دەتوانرێت لە هەمان
كاتدا وەكو سەرچاوەیەك بۆ چەند ڕەسمێكی جیاوازبەكاربهێنرێت .بۆ نموونە دەتوانین  originلە كۆمەڵێك نەخشەی
جیاوازی هەمان خانوودا بەكاربهێنین بۆئەوەی شوێنی ڕەسمی نەخشەی خانووەكە خۆی و نەخشەی دیمەنی دەرەوەی
خانووەكە  Landscape drawingو نەخشەی نهۆمەكان  floor planبەدەقیقی دیاری بكەین.
زۆرفەرمانی ئۆتۆكاد هەن پرسیاری ئەوەت لێدەكەن كە شوێنێك هەڵبژێریت بەداخڵكردنی خاڵێك ،بۆنموونە ئەگەر
فەرمانی  Lineهەڵبژێریت ئەم پەیامەت بۆدەردەكەوێت  Specify first point:واتە خاڵی دەستپێك هەڵبژێرە.
بۆدیاریكردنی شوێنی خاڵەكە لەسەرتەوەرەكان بە دەقیقی دەبێ نرخی  xو  yخاڵەكە داخڵ بكەیت و بە فاریزەیەك
لەیەكیان جیابكەیتەوە ،سەرەتا نرخی  xبنووسە و پاشانیش نرخی  .yبۆنموونە خاڵێك كە پۆیەكەی  5یەكەیە و تانەكەش ی
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 4یەكەیە بەم شێوەیە دەنوسرێت  5, 4ئەمە لە وێنەی  1-2دا نیشاندراوە .خۆئەگەربتەوێت نرخی  zیش بۆ ڕەسمكردنی
س ێ ڕەهەندی  3Dداخڵبكەیت ئەوا دەبێ لە كۆتاییدا لە دوای داخڵكردنی نرخی  xو  yە كەوە نرخی  zیش بنووسیت ،ئەگەر
بۆنمونە نرخی  zیەكسان بێت بە  2ئەوا خاڵەكە بەم شێوەیە دەنووسرێت .5, 4, 2
بەاڵم لە زۆربەی كاتەكاندا ئەم شێوازە بەكارنایەت بۆ دیاریكردنی شوێنەكان لە ڕەسمەكەدا ،بەزۆری پێویست دەكات كە
شوێنەكان بەنسبەت خاڵێك كە خۆت لەناو سنووری ڕەسمكردنەكەدا هەڵیدەبژێریت دیاری بكەیت .دەتوانیت دوورییەك
و ئاڕاستەیەك لە خاڵێكی دیاریكراوەوە بەهۆی بەكارهێنانی کۆردیناتە نسبییەكان  Relative Coordinateەوە دیاری
بكەیت ،کۆردیناتە نسبییەكانیش بەهەمان شێوەی کۆردیناتە ڕووتەكان  Absolute Coordinatesدیاری دەكرێن تەنها
یەك جیاوازیان هەیە ئەویش ئەوەیە كە دەبێت پێش نووسینی نرخی  xو  yخاڵەكە هێمای @ بنووسیت .هێمای @ مانای
ئەوەیە كە خاڵە خوازراوەكە بەنسبەت دوایین خاڵی هەڵبژێرراوەوە دیاری دەكرێت .بۆنموونە ئەگەر بمانەوێت هێڵێك بە
درێژی  3یەكە له شوێنێكی نادیاریكراوی ڕەسمەكەماندا بكێشین ئەوا بەم شێوەیە دەست پێدەكەین; سەرەتا فەرمانی
 Lineهەڵدەبژێرین یان  Lدەنووسین ،كە ئەمەمان كرد دەبینین بەرنامەكە ئەم پەیامە دەردەخات  Specify first point:واتە
خاڵی سەرەتا دیاری بكە .ئیترئێمەش لەهەچ شوێنێكی ڕەسمەكەدا بێت كلیكێك دەكەین و خاڵێك دیاری دەكەین .پەیامی
دوای ئەمە داوای دیاریكردنی خاڵی كۆتایی هێڵەكە دەكات بەم شێوەیه  Specify next point or [undo]:واتە خاڵی دواتردیاری
بكە یان پاشگەزببەرەوە .لێرەدا  @3,0داخڵ دەكەین ،بە نووسینی ئەمە تۆ بەئۆتۆكاد دەڵێیت كە دەتەوێت خاڵی كۆتایی
هێڵەكە  3یەكە لەسەرتەوەرەی  Xو  0یەكەش لەسەر تەوەرەی  Yلە خاڵییەكەمەوە دووربێت.
وێنەی _ 2-2
ڕسمكردنی هێڵێك بە گۆشەی
 45پلە

شێوازێكی تر بۆ دیاری كردنی دووری و ئاڕاستەكان بەكارهێنانی کۆردیناتە جەمسەرییەكانە  Polar Coordinatesبەهۆی
ئەم سیستەمەوە دووریەك و گۆشەیەك دیاری دەكرێت ،بۆ نموونە ئەگەر بمانەوێت هێڵێك بكێشین بە درێژی  40یەكە و
بەگۆشەی  45پلە ئەوا دەتوانین بەم شێوەیە بینووسین  .@40<45لێرەدا هێمای @ بە ئۆتۆكاد دەڵێت كە ئێمە
دەمانەوێت خاڵێك بەنسبەت خاڵێكی ترەوە دیاری بكەین لەدووری  40یەكەوە ،هێمای < یش پێی دەڵێت گۆشەكەی 45
پلە بێت .ئەمە لە وێنەی  2-2دا نیشاندراوە.
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لە هەموو كاتێكدا پێویست بە داخڵكردنی پۆ و تانی خاڵەكان ناكات دەتوانین شوێنی تەنەكان بە هۆی ئامرازەكانی بازدان
بۆسەرتەنەكان  (Osnaps) Object snapsەوە بە دەقیقی دیاری بكەین .ئەم  Osnapsە شێوازێكە بۆ هەڵبژاردنی شوێنێكی
دەقیق لەسەرتەنێكی پێشترڕسمكراو وەكو بۆنموونە خاڵی كۆتایی  endpointیان خاڵی ناوەڕست  midpointی هێڵێك یان
خاڵییەكتر بڕینی هێڵێك و بازنەیەك.
ڕاهێنان لەسەر بەكارهێنانی کۆردیناتەكان
ئەوەی پێشتر ڕوونمان كردەوە سەرەتایەكی كورت بوو لەسەرسیستەمی کۆردیناتەكانی ئۆتۆكاد ،ئەم كورتەیە دەتوانرێت
وەك سەرچاوەیەك لەكاتی كاركردن لەسەرئۆتۆكاد لەهەچ كاتێكدا بێت بگەڕێیتەوە سەری و دووبارە بیخوێنیتەوە .ئەگەر
واهەست دەكەیت كە پێویستت بە مەشقی زیاترهەیە ئەوا دەتوانیت ئەمەی خوارەوە پەیڕەو بكەیت بۆ ئەوەی ببینیت كە
سیستەمی تەورەكان چۆن بەكاردێن .ئەم ڕاهێنانە یارمەتیشت دەدات بۆ ئەوەی بەگشتی باشتر لەگەڵ شێوازی كاركردنی
ئۆتۆكاددا ئاشناببیت جا لەبەرئەوە ئەگەر ئۆتۆكاد بەالتەوە نوێ یە شتێكی باشە ڕاهێنانەكانی ئەم بەشە بە تەواوی
جێبەجێبكەیت.
لەبەشەكانی تری كتێبەكەدا لەجیاتی نیشاندانی پانێلەكان بە تەواوی پرسیاری ئەوەت لێدەكرێت كە ئامرازەكان لەپانێلی  ribbonەوە
هەڵبژێریت .تەنها ئایكۆنی فەرمانەكە بە بچووكی بەرامبەرهەرهەنگاوێك نیشان دەدرێت وەكو لە هەنگاوەكانی یەكەم و چوارەمی ئەم
ڕاهێنانە نیشان دراوە .ئەگەردەتەوێت بە بیری خۆتی بهێنیتەوە كە پانێل و ئامرازەكان لە كوێوەی بەرنامەكەدان ئەوا بگەڕێرەوە بۆ
چاپتەری یەكەمی كتێبەكە.

لێرەدا فەرمانی  Lineوەك ئامرازێكی مەشقكردن بەكاردێنین ،بۆ دەستپێكردنی هێلێك ئەم هەنگاوانەی خوارەوە پەێڕەو
بكە:
 .1ئۆتۆكاد بكەرەوە و له توڵباری گەیشتنی خێرا  Quick Access Toolbarەوە  Newهەڵبژێرە .
 .2لە دیالۆگ بۆكس ی  Select Templateدا تێمپلێتی  acad.dwtهەڵبژێرە ،لێرەدا دەبێ لەوە دڵنیابیت كە لە بواری
كاری  2D Drafting & Annotationدا كاردەكەیت.
 .3لەوە دڵنیابە كە دوگمەی داخڵكردنی دینامیكی  Dynamic Inputكوژاوەتەوە ،هەروەك پێشتر لە چاپتەری  1دا
ئاماژەمان پێدا ،ئەگەردوگمەكە كاڵ بوو ئەوە مانای ئەوەیە كوژاوەتەوە ئەگەر شینی درەوشاوەش بوو ئەوە مانای
ئەوەیە هەڵكراوە.

 .4كلیكی ئامرازی  Lineبكە یان پیتی  Lبنووسە و ئێنتەربكە بۆئەوەی فەرمانی  Lineدەستپێبكەیت .كە ئەمەمان كرد
ئەو كاتە ئۆتۆكاد بەدوو شێوە وەاڵم دەداتەوە :سەرەتا لە هێڵی فەرمانەكان  Command lineدا ئەم پرسیارە
دەبینین  Specify first point:واتە خاڵییەكەم دیاری بكە ،دەبینین لەهەمان كاتدا نیشاندەرەكەش شێوەی گۆڕاوە و
چیترئەو چوارگۆشەیەی پێشترلەناوەڕاستیدا هەبوو دیارنەماوە .ئەمە نیشانەیەكە كە مانای ئەوەیە دەتوا نین
خاڵێك هەڵبژێرین بۆ ڕەسمكردنی هێڵێك (سەیری وێنەی  3-2بكە).
 .5خاڵێك لەالی چەپی شاسەكەوە هەڵبژێرە ،كاتێك خاڵەكەت هەڵبژارد ئۆتۆكاد ئەم پرسیارەت لێدەكات
].next point or [Undo

Specify :
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وێنەی _ 3-2
هێڵێكی هەڵواسراو

ئێستا كاتێك كە نیشاندەرەكە دەجوڵێنیت هێڵێك دەبینیت كە سەرێكی بەو خاڵەوە لكاوە كە یەكەم جارهەڵمانبژارد،
سەرەكەی تریش ی دوای نیشاندەرەكە دەكەوێت (سەیری دیمەنەكەی الی سەرەوەی وێنەی Error! Reference 3-2
 source not found.بكە) .ئەم كردارە پێی دەوترێ  Rubber-bandingواتە پێوەلكانی الستیكی یان هەڵواسراو.
ئەگەرنیشاندەرەكە بە ئاسۆیی بجوڵێنیت بۆ شوێنێك كە لەڕێكی الی ڕاست یان الی چەپی خاڵە هەڵبژێراوەكەوە بێت ئەوا
هێڵێكی خاڵ خاڵ دبنینرێت و لە هەمان كاتیشدا نووسینێك لەسەرنیشاندەردەردەكەوێت .ئەم كردارە ئەگەر
نیشاندەرەكە بەستوونی لە سەرەوەی یان خوارەوەی خاڵەكەش ڕابگریت هەردووبارە دەبێتەوە ،تەنانەت دەبینیت كە
نیشاندەرەكە خۆی دەیەوێت بازبدات بۆ ئەو ئاڕاستانە.

ئەم دانستەیە پێی دەوترێ  Polar trackingو یارمەتی ئەوە دەدات كە هێڵەكەت لەسەرئاراستەیەكی ئاسۆیی یان ستوونی جێگیردەكات
هەرڕێك وەكو حەرف  Tیەك یان سێگۆشەیەك كاردەكات .دەتوانیت  Polar trackingبكوژێنیتەوە یان هەڵبكەیت بە كلیك كردنی
ئامرازی  Polarكە لە شریتی دۆخ  status barدا هەیە ،ئەگەرنەتوانیت ئەمە هێاڵنە ببینیت ئەوە وادیارە ئامرازی  Polarلە شریتی
دۆخدا كوژاوەتەوە.

لەم هەنگاوانەی دواییشدا هەربەردەوام دەبین لەسەربەكارهێنانی فەرمانی . Line
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 .6كلیكی خاڵێك بكە لە الی ڕاستی خوارەوەی ناوەڕاستی سنووری ڕەسمكردنەكەدا ،بەمەش یەكەم هێڵی
هەڵواسراو لەنێوان ئەو دوو خاڵەی هەڵتبژاردن جێگیردەبێت و هێڵی هەڵواسراوی دووەم دەردەكەوێت ( وەك لە
دیمەنی الی خوارەوەی وێنەی  3-2دا دەیبینین).
 .7ئەگەرئەو هێڵەی ڕەسمت كرد ئەو درێژییەی وەرنەگرتبێت كە تۆ دەتەویست ،دەتوانیت لەكاتی ڕەسمكردنی
هێڵەكەدا بگەڕێیتەوە دواوە و ئەو گۆڕانکاریەی كە دەتەوێت ئەنجام بدەیت .بۆ كردنی ئەمە لە توڵباری کردنەوەی
خێرادا كلیكی ئامرازی  Undoبكە یان پیتی  Uبنووسە و ئێنتەربكە.
 .8ئێستا ئەو هێڵەی پێشترڕەسمتكرد ئەگەرخاڵی دووەمت هەڵنەبژاردبێت بۆئەوەی جێگیری بكەیت بە
هەڵواسراوی دەمێنێتەوە .بەم شێوەیە تۆ ئێستا هێڵێكی درێژی نەزانراوت ڕەسمكرد و گۆڕانكاریشت تیاكرد،
فەرمانی  Lineهێشتا هەركۆتایی پێنەهێنراوە .دوو شت پێت دەڵێن كە تۆ لەناو فەرمانەكەدایت .ئەگەروشەی
 Commandت نەبینی لەدێڕی خوارەوەی پەنجەرەی فەرمانەكاندا ،وە ئەگەرچوارگۆشە بچوكەكە لەناوەڕاستی
ی نیشاندەرەكە دا نەبوو.
دیاریكردنی دوورییەكان بە وردی
الكێشەیەكی سادە ڕەسم بكە بە درێژی  100یەكە و پانی  20یەكە .بە ڕەسمكردنی الكێشیەكی وا بە درێژی و پانییەكی
دیاریكراو هەلی ئەوەت بۆدەڕەخسێت كە فێری دانانی دووریە دیاریكراوەكان ببیت .بۆ كردنی ئەمە دەتوانیت کۆردیناتە
نسبیەكان یان دیكارتیەكان بەكاربهێنیت بە پێی حاڵەتەكە .سەرەتا بە بەكارهێنانی کۆردیناتی نیسبی جەمسەری Relativ
 Polar Coordinatesدەست پێدەكەین كە باوترین شێوازە بۆ داخڵكردنی دوورییەكان.

دیاریكردنی کۆردیناتە جەمسەرییەكان Polar Coordinates
بۆ داخڵكردنی دوورییەك بە  100یەكە بۆ الی ڕاستی دوایین خاڵی هەڵبژێرراو بە بەكارهێنانی کۆردیناتی جەمسەری ئەمەی
خوارەوە پەیڕەو بكە:
.1

لەپانێلی  Drawدا كلیكی ئامرازی  Lineبكە و پاشان كلیكی خاڵێك بكە لە الی چەپی ناوەڕاستی سنووری
ڕەسمكردنەوە بۆئەوەی دەست بە كێشانی هێڵێك بكەیت (سەیری وێنەی Error! Reference source 4-2
 not found.بكە).

.2

 @100< 0داخڵ بكە.

.3

دوگمەی ئێنتەردابگرە دەبینیت هێلێكت بۆ ڕەسم دەكرێت كە لەو خاڵەوە دەست پێدەكات كە یەكەم جار
هەڵتبژارد و كۆتاییەكەش ی لە دووری  100یەكەوە دەبێت لە الی ڕاستی ئەم خاڵەوە (سەیری وێنەی
 Error! Reference source not found. 4-2بكە).

لەبیرت بێت ئێستا تۆ بە بەكارهێنانی @ و < شێوازی کۆردیناتە نسبی و جەمسەرییەكانت بەكارهێنا.
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وێنەی 4-2

تێبینی ئەوەبكە كە هێلە هەڵواسراوەكە ئێستا
لە دوایین خاڵی دیاریكراوە وە دەست پێدەكات.
ئەمە مانای ئەوەیە كەوا تۆ دەتوانی بەردەوام بی
بۆ ڕەسمكردنی تەنی تر.

ئەگەرپێشتربەشێوازێكی تر ڕاهاتوویت بۆ دیاریكردنی ئاڕاستەكان ئەوا دەتوانیت وا لە ئۆتۆكاد بكەیت كە ئاڕاستەیەكی ستوونی یان
ئاڕاستەیەكی بەرەو خواربە گۆشەی  0بەكاربهێنێت .بۆ زانیاری زیاترچاپتەری سێیەم بخوێنەرەوە.

گۆشەكان بەو شێوەیەی كە لە وێنەی  5-2دا نیشاندراوە ڕێكخراون .دەبینین كە گۆشەی  0ئاڕاستەیەكی ئاسۆیییە لە
چەپەوە بۆ ڕاست ،گۆشەی  180ئاسۆیییە لە ڕاستەوە بۆ چەپ و بەو شێوەیە .دەتوانیت هەچ پلەیەك یان خولەك و
چركەی كەوانێك كە خۆت دەتەوێت دیاری بكەیت .له چاپتەری سێیەمدا زیاتر باس ی گۆشەكان دەكەین.
وێنەی 5-2

سیستەمی بنەڕەتی ئۆتۆكاد بۆ
دیاریكردنی گۆشەكان

دیاریكردنی کۆردیناتە نسبییە دیكارتیەكان Relative Cartesian Coordinates
بۆ كێشانی هێڵی دووەم شێوازی کۆردیناتە دیكارتیەكان تاقی دەكەینەوە ،ئەمەی خوارەوە جێبەجێ بكە:
 @0,2 .1بنووسە و ئێنتەر بكە ،بەمە هێڵێكمان لەسەروو هێلی یەكەمەوە بۆ دەكێشرێت .بە هەمان شێوەی شێوازی
کۆردیناتە جەمسەرییەكان هێمای @ بە ئۆتۆكاد دەڵێت كە ئێمە دەمانەوێت ئەو هێڵی دووەمەی كە دەیكێشین لە
خاڵی كۆتایی هێڵییەكەمەوە دەست پێبكات.
 @-10,0 .2بنووسە و ئێنتەربكە لەئەنجامی ئەمەدا ڕەسمێكی وەكو ئەوەی لە وێنەی  6-2دا نیشاندراوە دەكێشرێت.
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وێنەی 6-2

لەم وێنەیەدا س ێ الی الكێشەیەك دەبینین كە بە
بەكارهێنانی فەرمانی  Lineكێشاومانە و هەریەكە
لە شێوازی تەوره نیسبیه دیكارتیەكان و تەورە
جەمسەریەكانمان بەكارهێناوە.

ئەو دوورییانەی كە لەم هەنگاوەشدا داخڵتكردن نرخەكانی  xو  yیان کۆردیناتی خاڵەكە بوون ،بەاڵم تۆ لێرەدا نرخی
سالبت بەكارهێنا بۆئەوەی دووری لەسەر تەوەرەی  Xدیاری بكەیت .نرخە موجەبەكان لە سیستەمی دیكارتیدا لە چەپەوە
بۆ ڕاست و لە خوارەوە بۆ سەرەوەن ( وێنەی  .)7-2ئەگەربتەوێت هێڵێك لە ڕاستەوە بۆ چەپ بكێشیت پێویستە كەوا
نرخێكی سالب بەكاربهێنیت.
وێنەی 7-2

ئاڕاستەی موجەب و سالبی کۆردیناتە
دیكارتی یەكان

 .3پیتی  Cبنووسە و ئێنتەربكە ،لێرەدا  Cكورتكراوەی  Closeە و بۆ داخستن و كۆتایی هێنانە بە فەرمانی  .Lineبەمە
چەند پارچە هێڵێكییەك بە دواییەك كۆتایی پێدێنین وئۆتۆكاد هێڵێك دەكێشێت كە خاڵییەكەم بە خاڵی كۆتایی
كۆمەڵە پارچە هێڵەكە دەگەیەنێت و فەرمانی  Lineیش كۆتایی پێدێت (وێنەی .)8-2
وێنەی 8-2

الكێشەكە بە تەواوی بۆمان
ڕاسمكراوە

بۆ كۆتایی هێنان بە كۆمەڵە هێڵێك بەبێ داخستنیان دەتوانی پەنجە بە  Escیان ئێنتەریان  Spacebarدا بنێیت.
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دەشتوانین ئەم شێوازانە بەكاربهێنین بۆ دیاریكردنی دوورییەكان كاتێك دەمانەوێت تەنەكان كۆپی بكەین یان بگوازینەوە
هەركاتێك پێویستمان بەوە بێ دوورییەك و ئاڕاستەیەك دیاری بكەین.
بەكارهێنانی ڕێگەی دوورییە ڕاستەوخۆكان بۆ دانانی خێرای کۆردیناتە نسبییەكان
سێیەمین ڕێگه بۆ داخڵكردنی دوورییەكان بریتیە لەوەی سەری هێڵەكە بە ئاڕاستەیەك بەرین و بڕی دوورییەكەش لە
كیبۆردەوە داخڵ بكەین .بۆ نموونە بۆ كێشانی هێڵێك بە درێژی  5یەكە لە چەپەوە بۆ ڕاست تەنها كلیكی ئامرازی Line
بكە و پاشان خاڵی سەرەتا دیاری بكە و سەری نیشاندەرەكە بەرەو الی ڕاست بجووڵینە و ئینجا لە كیبۆردەوە ژمارە 5
داخڵ بكە و ئێنتەر بكە ،بەم شێوەیە هێڵێكت بە درێژی  5یەكە بۆ دەكێشرێت.
ئەم ڕێگەیە كە پێی دەوترێ ڕێگەی دوورییە ڕاستەوخۆكان  Direct distance methodدەتوانرێت هەمیشە لەگەڵ
شوێنكەوتنی جەمسەری  Polar trackingدا بەكاربهێنرێت بۆ ڕەسمكردنی ئەو تەنانەی كە دوورییەكانیان دیاریكراوە .بۆ
كێشانی ئەو هێاڵنەش كە درێژییەكی دیاریكراویان هەیە بەاڵم ستوونی یان ئاسۆیی نین بەڵكو الرییەكی دیاریكراویان هەیە
دەتوانین ڕێگەكانی کۆردیناتە دیكارتی و کۆردیناتە جەمسەرییەكان بەكاربهێنین.
خۆئەگەرهەربمانەوێ ڕێگەی دووری یە ڕاستەوخۆكان بەكاربهێنین بۆ هێڵە الرەكان ئەوا دەبێ سەرەتا گۆشەكە داخڵ بكەین (وەكو
 )<30ئینجا هێڵە هەڵواسراوەكە بەو ئاڕاستەیە بەرین كە دەمانەوێت.

بەكارهێنانی ڕێگەی داخڵكردنی دینامیكی
زۆر كەس حەزناكەن لەگەڵ هەچ كارێك كە دەیكەن سەیری پەنجەرەی فەرمانەكان  Command windowبكەن بۆ
ئەوەی دڵنیابن لەوەی ئەوەی داخڵیانكردوە ڕاستە .لەبەرئەوە ئۆتۆكاد بژارەی داخڵكردنی دینامیكی تێدایە  ،بە
بەكارهێنانی ئەم بژارەیە نووسینەكانی ناو پەنجەرەی فەرمانەكان بەكورتكراوەیی هەر لە بواری ڕسمكردنەكەدا لەكاتی
كێشانی تەنەكان لەناو چوارچێوەیەكدا دەردەكەوێت بۆئەوەی پێویست نەكات هەموو جارێك چاوداگرین بۆ خوارەوە تا
سەیری پەنجەرەی فەرمانەكان بكەین بۆ دڵنیابوونەوە .بۆئەوەی لەشێوازی كاركردنی داخڵكردنی دینامیكی باشتر
تێبگەیت دەتوانی ئەم ڕاهێنانە بكەیت:
 .1لە شریتی دۆخدا كلیكی ئامرازی داخڵكردنی دینامیكی بكە بۆئەوەی ئامرازەكە بخەیتە كار .كاتێك كلیكی ئامرازەكە
دەكەیت بۆ هەڵكردنی ڕەنگی شین دەبێت ،ئەمە مانای ئەوەیە كە ئامرازەكە هەڵكراوە و كەوتۆتە كار .لەهەمان
كاتدا ئامرازی  Polar trackingیش هەڵبكە ئەگەرپێشترهەڵنەكرابوو.

Line

 .2کلیكی ئامرازی
بكە ،ئێستا دەبینیت كاتێك نیشاندەرەكە دەجوڵێنیت
دەستەواژەی  Specify first pointبە نیشاندەرەكەوە
نووساوە و لەگەڵیشیدا کۆردیناتی شوێنی نیشاندەرەكەش
دەردەكەوێت.
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 .3كلیكی خاڵێك بكە لەژێر سووچی الی چەپی ئەو الكێشەیەوە
كە پێشتر ڕەسممان كرد .ئێستا كاتێك كە نیشاندەرەكە
دەجوڵێنیت دەبینیت دووری و گۆشەی هێڵە
هەڵواسراوەكە لە خاڵی دەستپێكردنەوە هەر لەگەڵ
نیشاندەرەكەدا دەردەكەوێت ،لە هەمان كاتیشدا
دەستەواژەی  Specify next pointدەردەكەوێت و
دەشبینیت كە نرخی درێژی هێڵەکە شینكراوە و نیشانکراوە
کە مانای ئەوەیە دەتوانیت نرخی ترداخڵ بکەیت.

 .4نیشانکردنی نرخی درێژیەكە مانای ئەوەیە كە تۆ دەتوانیت هەچ
نرخێكت بوێت داخڵی بكەیت .ئێستا ژمارە  100داخڵ بكە و لە
كیبۆرد دا پەنجە بە دوگمەی  Tabدا بنێ .كە ئەمەت كرد دەبینیت
درێژیەكە جێگیردەبێت ،بەاڵم گۆشەی الری هێڵەكە هێشتا هەر
ناجێگیرە و بە جواڵنی نیشاندەرە ئەمیش دەگۆڕێت.
 .5تێبینی ئەوە بكە ئێستا نرخی گۆشەكە نیشانكراوە ،بۆ جێگیركردنی گۆشەكەش ژمارە  0داخڵ بكە .بەم شێوەیە
هێڵەكە بە تەواوی جێگیردەبێت و ئیتر ئۆتۆکادكە ئامادەیە بۆ كێشانی هێڵی دواتر.
بۆكێشانی هێڵی دواترسەرەتا نرخی گۆشەكە داخڵ بكە بەم شێوەیە:
 .1پەنجە بە دوگمەی  Tabدا بنێ ،دەبینی كە ئێستا نرخی گۆشەكە نیشانكراوە بەبێئەوەی هیچ كارێك بكاتە سەر
نرخی درێژی هێڵەكە.
 .2نیشاندەرەكە كەمێك لەسەروو هێڵەكەییەكەم جارەوە
ڕابگرە و ئینجا ژمارە  90داخڵ بكە و پەنجە بە دوگمەی
 Tabدا بنێ ،بەمە گۆشەكە لەسەر گۆشەی  90پلە
جێگیردەبێ بەاڵم دوورییەكە هێشتا ناجێگیرە .دوای ئەوەی
پەنجە بە  Tabدا دەنێی دەبینی نرخی درێژییەكەش نیشان
دەکرێت.

 .3ژمارە  20داخڵ بكە بەمەش هێڵێكی ستوونمان بۆ دەكێشرێت .دوای ئەمە هەوڵبدە ڕێگەی کۆردیناتە
دیكارتیەكانیش بەكاربهێنیت.
 .4نرخی درێژیەكە دیسان نیشان دەكرێت و ئامادەیە بۆئەوەی هێڵێكی تر بكێشێت -100,0 .داخڵ بكە ،بەمەش
هێڵێكمان لەڕاستەوە بۆ چەپ بەدرێژی  100یەكە بۆ دەكێشرێت .تێبینی ئەوە بكە كە لێرەدا پێویستمان بە
نووسینی هێمای @ نەبوو چونكە كاتێك ڕێگەی داخڵكردنی دینامیكی بەكاردێنین نەرمەکااڵی ئۆتۆكاد خۆكارانە
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وایدادەنێت كە تۆ دەتەوێت دووری تەنەكان دیاری بكەیت و پەیوەندی بە سیستەمی کۆردیناتەكانەوە نامێنێت.
ئەگەرحەزبكەیت هەربۆ دڵنیابوونەوە هێمای @ لەگەڵ داخڵكردنی دینامیكی دا بەكاربهێنە بزانە چی ڕوودەدات.
 .5پیتی  Cداخڵ بكە و ئێنتەربكە بەمەش كۆمەڵە هێڵەكە دادەخرێن و الكێشەیەك ڕەسم دەكرێت.
 .6ئێستا ئامرازی  Dynamic Inputلە شریتی دۆخدا بكوژێنەوە.

لەكاتی كاركردن لەسەرئەم ڕاهێنانە لەوانەیە تێبینی ئەوەت كردبێت كە لە كۆتایی چوارچێوەی ئەو نووسینانەی كە
لەگەڵ نیشاندەرەكەدا دەردەكەوێت سەرەتیرێكی سەربەرەو خواردەردەكەوێت ،ئەگەرلەكاتی دەركەوتنی ئەم سەرەتیرەدا
پەنجە بە تیری بەرەو خوار لەناو كیبۆرددا بنێییت ئەوا هەموو ئەو بژارانەمان بۆ دەردەكەوێت كە لەگەڵ فەرمانەكەدا
لەبەردەستتدان بەهەمان ئەو شێوەیەی لە پەنجەرەی فەرمانەكاندا دەیان بینیت.
بەم شێوەیە زانیمان كەوا نەرمەکااڵی ئۆتۆكاد بە دەستەبەرکردنی ئامرازی داخڵكردنی دینامیكی ڕێگەیەكی تری بۆ
دەستەبەركردوین بۆ ڕەسمكردنی تەنەكان و ئەنجامدانی گۆڕانكاری تیایاندا .هەروەك چۆن لەنمونەكەدا بینیمان
دەتوانیت نرخێك بۆ دووریەكی تەنێك داخڵ بكەیت و پاشان دوگمەی  Tabبەكاربهێنیت بۆئەوەی بازبدەیتە سەر نرخی
دوای ئەو كە هەرلەگەڵ نیشاندەرەكەدا دەردەكەوێت .ئەگەرحەزبكەیت دەتوانیت دوگمەی  Tabبەكاربهێنیت بۆئەوەی
بازبدەیتە سەرنرخێكی ترجیا لەو نرخەی كە نیشانكراوە بەبێ ئەوەی هیچ بڕێك بۆ نرخە نیشانكراوەكە داخڵ بكەیت ،یان
هەردەتوانیت دوورییەكان بەڕێگە تەقلیدیەكانی جاران بە بەكارهێنانی کۆردیناتە نیسبی و دیكارتی و جەمسەریەكان داخڵ
بكەیت.
فەرمانەكانی تری وەك الكێشە  Rectangleو بازنە  Circleنرخی دووری تریان تێدایە كە زیاتر گونجاون لەگەڵ ئەو تەنانەدا
كە ڕەسم دەكرێن ،بەاڵم كردارەكە هەر بە هەمان شێوە ئەنجام دەدرێت كە ئەویش بریتییە لە داخڵكردنی نرخێك بۆ نرخی
دووریە نیشانكراوەكە كە لەگەڵ نیشاندەردا دەردەكەوێت ئینجا بەكارهێنانی دوگمەی  Tabبۆ بازدانە سەر نرخەکەی
دواتر .ئەگەر بتەوێت کۆردیناتی نیسبی دیكارتی یان جەمسەری داخڵ بكەیت ئەوا پێویست ناكات هێمای @ بەكاربهێنیت
هەرچەندە ئەگەرحەزبكەیت بۆ دڵنیا بوونەوەت هەردەتوانیت هێماكە بەكاربهێنیت .هەروەها دەشتوانیت ڕێگەی دووریە
ڕاستەوخۆكانی كە پێشترباسمان كرد بەسوود وەرگرتن لە توانای خوێندنەوەی ڕاستەوخۆی گۆشەكان كە لە داخڵكردنی
دینامیكیدا دەستەبەرە بەكاربهێنیت .بەكارهێنانی داخڵكردنی دینامیكی ڕاستەوخۆ گۆشەی الری هێڵەكانمان نیشان
دەدات بۆئەوەی هێڵە هەڵواسراوەكە بەو الری و گۆشەیەی دەمانەوێت جێگیربكەین و پاشان ئەو درێژیەی كە دەمانەوێت
داخڵ بكەین و ئێنتەربكەین .ئیترئۆتۆكاد هێڵەكەمان بەو درێژی و الریەی كە خۆمان دیاریمان كردووە بۆ دەكێشێت.
ئەگەربتەوێت پۆوتانی کۆردیناتێکی ڕووت  Absolute coordinateلەگەڵ داخڵكردنی دینامیكیدا داخڵ بكەیت ئەوا دەبێ هێمای #
لەجیاتی هێمای @ بەكاربهێنیت.

ئێستا دوای ئەوەی چەند ڕاهێنانێكی گشتیمان كرد ئامادەین بۆئەوەی دەست بە كێشانی ڕەسمێكی ڕاستی بكەین.
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لە بەشەكانی تری كتێبەكەدا ئەگەرناوی داخڵكردنی داینامیكیمان نەهێنا مانای ئەوەیە وای دادەنێین كە ئەم ئامرازە كوژاوەتەوە.
هەرچەندە ئەمە ئامرازێكی باشە ،بەاڵم لەوانەیە هەندێك ئاڵۆزی درووستبكات بۆ دەستپێكەران و لەوانەیە لەهەندێ حاڵەتێشدا
كۆمەڵە نووسین و تەنێكی بەیەكەوە نووساو دەربخات كە بینیان بەیەكەوە سەرلە بەكارهێنەردەشێوێنێت .گەرحەزت لەم ئامرازە
كردووە و دەتەوێت شارەزایی زیاتری تێدا پەیدابكەیت دەتوانیت بۆ خۆت ڕاهێنانەكان بە بەكارهێنانی ئەم ئامرازە دووباره بكەیتەوە .لە
چاپتەرەكانی داهاتووشدا هەندێك تایبەتمەندی تری ئەم ئامرازە باس دەكەین.

دامەزراندنی ڕەسمێك
كاتێك یەكەم جار ئۆتۆكاد دەكەیتەوە ڕەسمی بنەڕەتی كە ناوی ڕەسمی ژمارە یەك  Drawing1ە بۆ دەكرێتەوە .دەتوانیت
هەریەكسەردەستبكەیت بە ڕەسمكردن لەم ڕەسمەدا بەبێ ئەوەی داتمەزراندبێت و سنووری ڕەسمكردنت دیاری
كردبێت یان یەكاكانی پێوانی ڕەسمەكەت دیاری كردبێت .تەنانەت ئەگەر ڕەسمەكەت داشمەزراندبێت و یەكەكانی
پێوانیشت بۆ دیاریكردبێت دەتوانیت لە هەچ كاتێكدا بێت گۆڕانكاری لە تایبەتمەندیە سەرەكیەكانیدا بكەیت .كەواتە
كاتێك ڕەسمێك دادەمەزرێنیت ئەوەت لەیادبێت كە لە دواییدا و لەهەچ كاتێكدا بێت دەتوانیت گۆڕانكاری و فراوانكاری
لە تایبەتمەندیە سەرەكیەكانیدا بكەیت.
هەڵبژاردنییەكەكانی پێوان
هەرچەندە زۆر گرنگ نییە بەاڵم یارمەتیدەرێكی باشە ئەگەرهەرپێشئەوەی دەستبكەیت بەڕەسم كردن یەكەی پێوانی
ڕەسمەكەت دیاری بكەیت ،لەبەرئەوە بیكە بە عادەت هەر لەگەڵ دامەزراندنی ڕەسمەكانتدا یەكسەریەكەی پێوانیشیان
بۆ دیاری بكە .لە ئۆتۆكاددا بەزۆری سیستەمی پێوانی مەتری  Metricیان جیهانی  Imperialبەكاردەبرێت ،هەرچەندە مەرج
نییە كە هەرئەم دوو سیستەمە بەكاربهێنیت .دەتوانیت هەچ سیستەمێكی پێوانی تر كە دەتەوێت بەبێ هیچ كێشەیەك
بەكاربهێنیت .له ئەمریكا بەزۆری سیستەمی جیهانی  Imperialفووت و ئینج بەكاردەبرێت .لەبەرئەوەی ئەم سیستەمە
چەند مەرجێكی تایبەتی تێدایە ئۆتۆكاد بەكاری ناهێنێت .بۆبەكارهێنانی ئەم سیستەمە ئۆتۆكاد بژارەیەك دەخاتە
بەردەست لەكاتی بەكارهێنانیدا.
بۆ هەڵبژاردنییەكەی پێوانی ڕەسمێك دیالۆگ بۆكس ی  Drawing Unitsبەكاربهێنە.
ئەگەرتەنها بتەوێت ڕەسمێك دەست پێبكەیت بەبێ دیاریكردنی یەكەكانی پێوان بۆی دەەتوانیت وای دابنێیت كە یەكەی پێوانی بنەڕەتی
ئینج و فووتە .بەكارهێنەرانی یەكەی سیستەمی پێوانی مەتری دەتوانن بڕیاربدەن سانتیمەترو میلیمەترو دەسیمەتریان مەتربەكاربهێنن،
بەاڵم هەرچییەك هەڵبژێریت بۆئەوەی ببێتە یەكەی پێوانی سەرەكی ڕەسمەكەت دەبێت لەوە دڵنیابیت كە ئەم یەكەی پێوانە هەموو
بەشەكانی ڕەسمەكەت دەگرێتەوە.

 .1لە بگەڕی پێڕستەكانەوە  Menu Browserلیستی  Formatلەوێشەوە  Unitsهەڵبژێرە بۆئەوەی دیالۆگ بۆكس ی
 Drawing Unitsبكەیتەوە (وێنەی .)9-2
 .2لە گروپی  Lengthدا كلیكی سەرەتیری لیستی كردنەوە بەرەوخواری  Typeبكە ،پاشان ئەو یەكەی پێوانەی كە
دەتەوێت لە ڕەسمەكەتدا بەكاریبهێنیت هەڵبژێرە (بۆ زانیاری زیاترلەسەرئەم بژارانە سەیری خشتەی  1-2بكە)
ئەگەردەتەوێت ڕەسمێكی بیناسازی بە سیستەمی پێوانی جیهانی  Imperialبكێشیت ئەوە بژارەی Architctural
هەڵبژێرە ،ئەمە ڕێگەی ئەوەت پێدەدات كە دووریەكان بە ئینج و فووت دیاری بكەیت.
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كاتێك یەكەیەكی پێوان لە لیستی  Typeەوە هەڵدەبژێریت ئەوا لە گروپی  Sample Outputی ناو دیالۆگ بۆكسەكەدا نمونەیەكی ئەو
یەكەی پێوانەمان نیشاندەدات كە هەڵمان بژاردووە تا بزانین بەدڵمانە یان نا.

 .3لە گروپی  Angleدا كلیكی سەرەتیرەكەی لیستی  Typeبكە و
پاشان ئەو پژارەیە هەڵبژێرە كە دەتەوێت ببێتە جۆری
گۆشەكانی ڕەسمەكەت(.بۆ زانیاری زیاترلەسەرئەم
بژارانەش سەیری وێنەی Error! Reference source 9-2
 not found.بكە) بژارەی  Decimal Degreesباوترین جۆری
گۆشەكانە لە زۆربەی ڕەسمەكاندا ،بەاڵم ئەگەر بۆ نمونە
نەخشەی شوێنێك بكێشیت دەەتوانیت یەكەكانی پێوانی
ڕووپێوی  Surveyor’s Unitsبەكاربهێنیت.

وێنەی 9-2

دیاڵۆگ بۆكس ی
Units Drawing

 .4كلیكی  Okبكە.
دوای ئەوەییەكەكانی پێوانی ڕەسمەكەت دەستنیشانكرد دەتوانیت ئەو یەكەی پێوانە لە ڕەسمکردنەکەدا بۆ داخڵکردنی
دووریەکان بەكاربهێنیت .بۆ نمونە ئەگەر  Architecturalهەڵبژێریت ئەوا دەتوانیت یەكەكانی فووت و ئینچ بۆ دووریەکان
بەکاربهێنیت .بژارەی  Engineeringڕێگەی ئەوەت پێدەدات كە دووریەكان بە فووت و فووتی دەیی داخڵبکەیت .ئەگەر
سیستەمی مەتری هەڵبژێریت ئەوا هەروەك لە بنەڕەتدا دیاریکراوە بژارەی  Decimalهەڵبژێرە.
خشتەی  :1-2بژارەكانی پێوانی دووری یان درێژییەكان

جۆر

وەسف

Architectural

فووت و ئینج و ئینجی  Fractionalوەكو بۆ نمونە ” ،12’6 1/2دەبێت ئەمە وەكو لێرەدا نووسراوە داخڵ بكەیت و
بۆشاییەك لە نێوان  6و ½ دا بەجێبهێڵیت.

Engineering

فووت و ئینجی دەیی  Decimal inchesوەكو ’ 12.5یان ”.12’6.5

Descimal

یەكەی پێوانی ژمارەی تەواو یان كەرتی دەیی  Decimalكە دەکرێت هەموو شتێك بێت ( دووری مەتری  metric distancesیان ئینجی دەیی
 Decimal inchesیان فووتی دەیی  Decimal feetsیانیش میلی دەیی  Decimal milesبۆ نمونە).

Fractional

یەكەی پێوانی ژمارەی تەواو یان كەرت  fractionalكە دەکرێت هەموو شتێك بێت ( دووری مەتری كەرت Fractional metric distances
یان ئینجی كەرت  Fractional inchesیان فووت و میل بۆ نمونە).

Scientific

سەرنجی زانستی بۆ دوورییەكان .یەكەی پێوانەكانی دەکرێت هەر شتێك بێت (مەتر ،ئەنگسترۆم ،میل ،یەكەی ئەستێرەناس ی پارسێكس
 Parsecsیان ساڵی ڕووناكی  light-yearsبۆ نمونە).

خشتەی  :2-2بژارەكانی پێوانی گۆشەكان

جۆر

وەسف

Decimal Degrees

پلەی ژمارە تەواو یان كەرتی دەیی گۆشەكان.

Deg/Min/Sec

پلەو خولەك و چركەی گۆشەكان.

Grads

ئەو گۆشانەییەكەی پێوانی  Gradsیان بۆ دانراوە ،بۆ نمونە تۆ دەتوانیت بڕی  50gدابنێیت.
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Radians

ئەو گۆشانەییەكەی  Radiansیان بۆ دانراوە ،بۆ نمونە لە جیاتی گۆشەی  45بڕی  0.785rدابنێ.

Surveyor’s Unit

ئەو گۆشانەی بە پلەی الری لە باكورەوە یان باشوورەوە بۆ ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوا دراون ،وەك بۆ نمونە .N45dE

بەكارهێنانییەكەكانی تری پێوان لە ڕەسمەكاندا
جگە لە دووری و گۆشەكان لە ناو دیالۆگ بۆكس ی  Drawing Unitsدا چەند بژارەكانی تری تێدایە .ئەو بژارانە ئەوەندەی
جۆری دووری و گۆشەكان گرنگ نین ،بەاڵم لەوانەیە لەهەندێك حاڵەتدا زۆر گرنگ بن:
وردی  :Precisionبژارەی وردی  Precisionتوانای ئەوەت پێدەدات كۆنترۆڵی ئەوە بكەیت كە چۆن ئۆتۆكاد نرخی درێژی و
گۆشەكان لەالی خۆی دەناسێنێت .لەڕاستیدا ئەم بژارەیه هیچ كاریگەرییەكی نابێت لەسەروردی و دەقیقی تەنەكانی ناو
ڕەسمەكەت .بۆ نمونە ئەگەربۆ جۆری درێژییەكان  Decimalت هەڵبژارد و بۆ  precisionیش  0.0ت هەڵبژارد ئەوا ئۆتۆكاد
دوورییەك كە لەڕاستیدا  1.167ە كورتی دەكاتەوە بۆ  ،1.2خۆئەگەروردی  0.000ت هەڵبژاردبێت ئەوا هەموو دوورییەكە
بەتەواوی وەكو خۆی  1.167دەردەکەوێت.
ئاراستە  :Directionلە بنەڕەتدا ئۆتۆكاد وایدادەنێت كە  °0ئاراستەیەكی ئاسۆیییە لە چەپەوە بۆ ڕاست °90 ،ستوونی
ڕاستەوخۆیە و  °180ش ئاراستەی ئاسۆیییە لە ڕاستەوە بۆ چەپ .نرخی گۆشەكان لە  °0ەوە لەگەڵ خوالنەوەی میلی
كاژێردا زیاد دەكات .پێشترلە وێنەی  Error! Reference source not found. 5-2دا نرخی بنەڕەتی ئاراستە سەرەكیەكان و
نرخی گۆشەكانیان نیشاندراوە ،ئەگەر پێویستت بە ئاراستەیەكی لەمە جیاوازهەبوو بۆ  °0ئەوا دەتوانیت لە دیالۆگ
بۆكس ی  Drawing Unitsدا بژارەی  Directionبەكاربهێنیت بۆ هەڵبژاردنی گۆشەیەكی تر .كاتێك كە كلیكی دوگمەی
 Directionدەكەیت دیالۆگ بۆكس ی  Direction Controlدەكرێتەوە ،كلیكییەكێك لە دوگمە ڕادێۆییەكان بكە بۆئەوەی
ئاراستەی  °0بكەیتە یەكێك لە ئاراستە سەرەكیەكانی تر .ئەگەربشتەوێت كە ئاراستەی  °0جیاوازبێت لە ئاراستە
سەرەكیەكان ئەوە دەتوانیت گۆشەیەك بە ژمارە یان بە وێنە دەستنیشان بكەیت لەڕێگەی هەڵبژاردنی بژارەی Other
ەوە.
لەگەڵ میلی كاژێردا  :Clockwiseلە بنەڕەتدا گۆشەكان بەپێچەوانەی ئاراستەی میلی كاژێر زیاد دەكەن ،بەاڵم تۆ
دەتوانیت ئەمە بگۆڕیت بۆ ئەوەی لەگەڵ ئاراستەی میلی كاژێر زیاد بكەن بەهۆی هەڵبژاردنی بژارەی  Clockwiseلە گروپی
 Angleی ناو دیالۆگ بۆكس ی  Drawing Unitsدا.
پێوەر(سكێڵ)ی داخڵكردن  :Insertion Scaleئۆتۆكاد دەتوانێت خۆكارانە سكێڵێك بۆ تەنێكی ڕەسمكراو دابنێت بە
بەكارهێنانی دەزگای ( DesignCenterسەیری چاپتەری  8بكە بۆ زانیاری زیاترلەسەر.)DesignCenter
ئەگەرتەنێكت ڕەسمكرد كە دوورییەكانی بە ئینج بوون بەاڵم دوایی ویستت ئەم تەنە بهێنیتەوە ناو ڕەسمێكەوە كە
میللیمەتری تێدا بەكارهاتووە ئەوا ئۆتۆكاد هەرخۆی خۆكارانە سكێڵی تەنەكەت ڕێك دەكاتەوە بەشێوەیەك كە
دوورییەكانی لەگەڵ سیستەمی مەتریدا بگونجێن .بۆئەوەی سوود لەم تایبەتمەندیە وەربگریت دەبێت لەكاتی داخڵكردنی
تەنەكەدا جۆری ئەو یەكەی پێوانەیە دیاری بكەیت كە ڕەسمەكەی كە تەنەکەی داخڵ دەكەیتە ناو هەیەتی.
ڕووناككردنەوە  :Lightingلەكاتی درووستكرنی مۆدێلی س ێ ڕەهەندی  3Dدا دەتوانیت سەرچاوەكانی ڕووناكی زیادبكەیت
و كۆنترۆڵی تین و هێزی ئەو ڕووناكیانەش بكەیت .ئەم بژارەیە ئەو ستانداردە دەردەخات كە بۆ پێوانی تینی ڕووناكی light
 intesityبەكارهێنراوە.
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دۆزینەوەی ڕووبەری ڕەسمكردن
یەكێك لەگرنگترین چەمکەكان كە پێویستە بیزانیت ئەوەیە كە ڕووبەری ڕەسمكردنی ئۆتۆكاد لەڕاستیدا بێ سنوورە.
هەرچەندە كە تەماشای ڕەسمێك دەكەیت لەوانەیە ڕووبەرێكی  31یەكە بە  13یەكەت نیشان بدات ،بەاڵم تۆ بەو
ڕووبەرەوە نەبەستراویتەوە .ئەگەرحەزبكەیت دەتوانیت هەموو نیوەی ڕۆژئاوا ی یان ڕۆژهەاڵتی گۆی زەوی لە ڕووبەری
ڕەسمكردنەكەدا جێبكەیتەوە ،هەتا لەكاتێكیشدا كه هەرتەنها ڕەسمی حەوشەی دواوەی خانووەكەت دەكەیت واتە
ڕووبەرەكە ئەوەندە بچووك بێت.
كاركردن لەسەر ڕووبەرێكی ئاوا بێ سنووروات لێدەكات كە پێویستت بە دیاركردنی سنوورێك بێت بۆ ڕەسمكردنەكەت .بۆ
دامەزرانی ڕووبەری ڕەسمكردنەكەت بیر بكەرەوە بزانە چ ڕووبەرێك گونجاوە كە ڕەسمەكەتی تیادا بكەیت ،لێرەدا
پێویست ناكات كە تۆ بەتەواوی بیپێكیت چوونكە هەچ كاتێك بتەوێت دەتوانیت گۆڕانكاری لەم ڕووبەرەدا بكەیت.

ڕەسمكردنی الكێشەی سەرچاوە Reference Rectangle
یەكەم هەنگاو ئەوەیە بزانیت چ جۆرە یەكەیەكی پێوان بەكاردەهێنیت پاشان بیر لەو ڕووبەرە بكەرەوە كە لەڕاستیدا لە
سەرزەوی پێویستت دەبێ بۆ بیناكردنی ئەو تەنەی كە دەتەوێت .دەتوانیت بە چەند شێوەیەك ئەمە ئەنجام بدەیت ،ئەم
نمونەیە الكێشەیەك بەکاردەهێنێت بۆ ئەوەی یارمەتی ئەوەت بدات كە ڕووبەری ڕەسمكردنەكە بە ئاسانتر ببینیت.
گریمان تۆ دەتەوێت دەست بە ڕەسمكردنی نەخشەی خانوویەك بكەیت و دەشزانیت كە زەوییەكەت  15مەتردرێژەو 10
مەترپانە .سەرەتا جۆرییەكەی پێوانی  Architecturalهەڵبژێرە ئینجا ئەمەی خوارەوە بكە:
 .1لەبگەڕی پێڕستەكانەوە  Formatلەوێشەوە  Unitsهەڵبژێرە بۆ ئەوەی دیالۆگ بۆكس ی  Drawing Unitsبكەیتەوە .لە
لیستی كردنەوە بۆ خوارەوەی  Typeدا  Architeturalهەڵبژێرە و كلیكی  OKبكە.
.2

لە پانێلی  Drawەوە الكێشە  Rectangleهەڵبژێرە ،لە پەنجەرەی فەرمانەكاندا ئەم پەیامە دەردەكەوێت:
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

 .3خاڵی  0,0داخڵ بكە ،ئەمە بە ئۆتۆكاد دەڵێت كە تۆ دەتەوێت سووچییەكەمی الكێشەكە لە خاڵی بنچینە  originدابێت
كە سووچی الی چەپی خوارەوەی هەموو ڕەسمێكی نوێیە .لە خوێندنی بیركارییەوە فێربووین كە  0,0کۆردیناتی خاڵی
بنچینەیی گرافی (هێڵكاری)  XYە .ئینجا ئەم پرسیارەت بۆ دەردەكەوێت:
Specify other corner point or [Area/Dimentions/Rotation]:

 15,10 .4داخڵ بكە بۆئەوەی الكێشەیەكی  15بە  10ڕەسم بكەیت .ئەو نرخەی كە داخڵت كرد  15,10کۆردیناتێکی ڕووت
 Absolute coordinateە كە  15نرخی  xە و 10یش نرخی  yە.
 .5الكێشەكە لە شاشەی نیشاندانی ڕەسمێكی نوێ گەورەترە لە بەرئەوە هەمووی نابینین ،بۆ ئەوەی هەمووی ببینین
→.View
→Zoom
دەبێ زووم بەكاربهێنیتن لێرەوە Extents
ئێستا تۆ ئەو دیمەنەت دامەزراند كە دەتوانیت هەموو ڕەسمەكەتی تێدا جێگە بكەیتەوە كە بە الكێشەكە
سنورداركراوە .ئەمە ڕێگەیەكی خێرایە بۆ بۆ دامەزراندنی ڕووبەری ڕەسمكردنەكەت و سنوورێكی بینراوت نیشان دەدات.
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بەكارهێنانی  Limitsبۆ دامەزراندنی ڕووبەری ڕەسمكردن
لە بەش ی پێشودا چۆنێتی بەكارهێنانی الكێشە بۆ دامەزراندنی ڕووبەری ڕەسمكردنمان بینی .ئامرازێكی تربۆ دامەزراندنی
ڕووبەری ڕەسمكردن فەرمانی  Limitsە .بەپێچەوانەی ڕەسمكردنی الكێشەوه  Limitsتەنها ڕووبەرێك دیاری دەكات
→ Viewهەڵبژێریت بۆئەوەی ئەو ڕووبەرە
→Zoom
بەبێئەوەی هیچ سنوورێكی بینراو نیشان بدات ،بەاڵم دەتوانیت All
گشتیە ببینیت كە بەهۆی  Limitsەوە دیاری كراوە.
ئەمەی خوارەوە هەنگاوەكانی دانانی سنوور Limitsن بۆ هەر ڕەسمێك:
 .1ئەگەر ڕاهێنانەكەی پێش ئەم ڕاهێنانەت كردووە ئەوە سەرەتا الكێشەكە بسڕەوە لە ڕێگەی كلیككردنی و پەنجەنان
بە دوگمەی  Deleteدا.
 .2لە بگەڕی پێڕستەكاندا  Formatو لەوێشەوە  Drawing Limitsهەڵبژێرە ،ئەم پەیامە دەبینیت:
Reset Modell space limits
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0' -0", 0' -0'>:

 .3پەنجە بە ئێنتەردا بنێ بۆئەوەی نرخە بنەڕەتیەكەی سووچی خوارەوەی الی چەپ كە بریتیە لەخاڵی بنچینە Origin
قبووڵ بكەیت .ئیتر ئەم پەیامە دەردەكەوێت:
Specify upper right corner <1' -0", 0' -9'>:

 .4نرخێكی وا بۆ کۆردیناتەكان داخڵ بكە كە وەك ئەوە وابێت كە دەتەوێت لە ڕەسمەكەتدا بەكاری بهێنیت .ئەم نرخە
دەبێ لە ڕووبەری ڕاستەقینە بە سكێڵی تەواوەوە كەمترنەبێت .بۆ نمونە ئەگەرنمونەی الكێشەكە بەكاربهێنیتەوە
ئەوا دەبێ  15,10داخڵ بكەیت .كاتێك كە نرخێك داخڵ دەكەیت هیچ نابینیت وەك ئەوەی کە هیچ شتێك ڕووی
نەدابێت.
 .5دیسانەوە  View→Zoom→Allهەڵبژێرەوە ،بە چاو هیچ شتێك وا دیار نییە ڕووی دابێت ،بەاڵم كاتێك كە نیشاندەر
دەجوڵێنیت بۆ سووچی سەرەوەی الی ڕاستی ڕووبەری ڕەسمكردن دەبینیت كە نرخی کۆردیناتەكان لە سووچی
خوارەوەی الی چەپی پەنجەرەی ئۆتۆكاددا دەردەكەوێت و نرخەكەش  15بە  10یە.
ئەگەروا هەست بكەیت فەرمانی  Limitsبێكەڵكە و بەكارهێنانی بێ مانایە چونكە تۆ ناتوانیت سنووری ڕووبەی
ڕەسمكردن بەچاوببینیت ئەوا ئەوە بزانە کە  Limitsئەم تایبەتمەندیانەی خوارەوەی هەیە كە زۆربەسوودن:
→ Viewهەڵبژێریت بۆئەوەی بە خێرایی هەموو ڕووبەی ڕەسمكردن نیشان بدەیت كە بەهۆی
→Zoom
 دەتوانیت All
فەرمانی  Limitsەوە دیاری كراوە.
 دەتوانیت بژارەی  ON/OFFكە لەگەڵ پرسیارەكەی دوای داخڵكردنی فەرمانی  Limitsدەردەكەوێت بەكاربهێنیت
بۆئەوەی وا لە ڕەسمەكەت بكەیت پابەند بێت بەو سنوورەی فەرمانی  Limitsبۆی دیاری كردووە.
 ئامرازی شانە  Gridكە خاڵەكانی شانەێكمان نیشان دەدات تەنها لەو سنووری ڕەسمكردنەدا دەردەكەون كە
بەهۆی فەرمانی  limitsەوە دیاریكراوە (ئەمە گرنگە ئەگەر بتەوێت ئامرازی  Gridبەكاربهێنیت).
ئەگەربۆت دەركەوت كە تۆ بەزۆری هەرهەمان تایبەتمەندی بۆ زۆربەی ڕەسمەكانت بەكاردەهێنیت دەتوانی فایلی قاڵب یان تێمپلێت
 Templateدرووستبكەیت كە پێشتربەو تایبەتمەندیانەی كە خۆت دەتەوێت داتمەزراندوون .لەجاپتەری  5باس ی قاڵب  Templateەكان
دەكەین.
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بەکارهێنانی  Tسکوێر و سێگۆشەی ڕەسمکردنی دیجیتاڵ
پێشئەوەی ئۆتۆكاد ببێتە ئامرازێك بۆ ڕەسمكردنی نەخشە ئەندازیارییەكان بەزۆری -Tسکوێرو سێگۆشەی ڕەسمکردن
بەكاردەهاتن بۆ كێشانی هێڵە ئاسۆیی و ستوونەكان .ئۆتۆكاد دوو ڕێگە دەخاتە بەردەست بۆئەوەی بەكاریان بهێنیت بۆ
كردنی هەمان ئەو كارەی بەم كەلوپەلە دەستیانە ئەنجامدەدران ئەو دوو ڕێگەیەش شێوازی  Orthoو شێوازی  Polarن.
بەكارهێنانی حەرف  Tدیجیتاڵ بەهۆی  Orthoەوە
شێوازی  Orthoلە شێوازی  Polarئاسانترە Ortho .وا لە نیشاندەردەكات كە تەنها بە ئاراستەی ئاسۆیی تەواو یان
ستوونی تەواو بجوڵێتەوە .تۆ بە دوو شێوە دەتوانیت  Orthoبەكاربهێنیت :ئەگەر تەنها بتەوێت لەكاتی كێشانی هێڵێكدا
بەشێوەیەكی كاتی هێڵە هەڵواسراوەكە بە ئاراستەی ستوونی یان ئاسۆیی بەریت ئەوا لەكاتی هەڵبژادنی خاڵی كۆتایی
هێڵكەدا دوگمەی  Shiftداگرە .دەشتوانیت كلیكی دوگمەی  Orthoبكەیت كە لە شریتی دۆخدا هەیە بۆئەوەی Ortho
بخەیتە كار.
هەركە  Orthoت خستە كار ئیترنیشاندەرەكەت هەمیشە لەكاتی هەموو كارەكاندا تەنها بە ئاراستەی ئاسۆیی و ستوونی
دەجولێتەوە.

بەكارهێنانی سێگۆشەی گۆڕڕاو بەهۆی  Polarەوە
ئامرازێكی تركە كاری حەرف Tدەكات بریتیە لە  ،polar trackingئەمیش هەر نیشاندەرەكە دەبەستێتەوە بە جواڵنی
ئاسۆیی و ستوونی Polar tracking .زۆرلە  Orthoنەرمترە و توانای گۆڕانی هەیە چونكە ناچارت ناكات كە تەنها بە
ئاراستەی ئاسۆیی یان ستوونی بجوڵێیت .لەجیاتی ئەوە وا لە نیشاندەرەكە دەكات بازبداتە سەرئاراستەی ئاسۆیی یان
ستوونی كاتێك لەم ئاراستانە نزیك دەبێتەوە.
بۆ تێگەیشتن لە كاری  Polar trackingئەم ڕاهێنانەی خوارەوە جێبەجێ بكە:
 .1لە پانێلی  Drawدا كلیكی ئامرازی  Lineبكە.
 .2لە شریتی دۆخدا كلیكی ئامرازی  Polar Trackingبكە بۆئەوەی هەڵیبكەیت .تێبینی ئەوە بكە كە لەگەڵ هەڵكردنی
 polar trackingدا یەكسەر Orthoدەكوژێتەوە چونكە كارەكانیان پێچەوانەییەكترن.

 .3كلیكی خاڵێك بكە لەسەر شاشە بۆ ئەوەی دەستبكەیت بەكێشانی هێڵێك.
 .4نیشاندەرەكە بەرەو الی ڕاست بەرە بە شێوەیەك هێڵە هەڵواسراوە كاتییەكە لەگۆشەی  °45دا بووەستێت پاشان بە
هێواش ی هێڵە هەڵواسراوەكە بەرەو ئاراستەی ئاسۆیی بەرە .لێرەدا تێبینی ئەوە بكە كە كە هێڵە هەڵواسراوەكە هەر
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خۆی دەیەوێت ببێتە ئاسۆیی ،هەروەها دەبینیت كە تێكستێكیش دەردەكەوێت كە درێژی و ئاراستەی هێڵەكە
دەردەخات.
 .5هەوڵبدە هێڵە هەڵواسراوەكە بەرەو ئاراستەی ستوونی ببەیت ،دەبینیت یەكسەرخۆی بازدەداتە ئەو ئاراستەیە.
 .6پەنجە بە دوگمەی  Escدا بنێ بۆئەوەی كۆتایی بە فەرمانی  Lineبهێنیت بەبێ ئەوەی هیچ ڕەسم بكەیت.
هەمواركردنی ئاكاری شوێنكەوتنی جەمسەری Polar Tracking
 Polar trackingتەنها بە ئاراستەی ئاسۆیی یان ستوونییەوە نەبەستراوەتەوە .دەتوانیت وای لێبكەیت بۆ ئاراستە
الرەكانیش بازبدات و وای لێبێت وەك ئەو سێگۆشەیەی كە لەڕەسمكردن بە دەستتدا بەكاردەهێنرێت كاربكات .دەتوانیت
ئاكاری  Polar trackingلە دیالۆگ بۆكس ی  Drafting Settingsدا بگۆڕیت .بۆكردنەوەی ئەم دیالۆگ بۆكسە یەكێك
لەمانەی خوارەوە بكە:
 كلیكی الی ڕاست لەسەردوگمەی  Polar Trackingلە شریتی دۆخ دا بكە و لە لیستە كورتكراوەكەی كە دەردەكەوێت
 Settingsهەڵبژێرە.
 لەبگەڕی پێڕستەكاندا  Toolsلەوێشەوە لە  Drafting Settingsەوە  Polar Trackingهەڵبژێرە.
 لە پەنجەرەی فەرمانەكاندا  DSبنووسەو ئێنتەر بكە ،پاشان  Polar Trackingهەڵبژێرە (وێنەی )10-2
وێنەی 10-2

ئامرازی  PolarTrackingلە دیالۆگ
بۆكس ی  Drafting Settingsدا

بەهۆی دیالۆگ بۆكس ی  Drafting Settingsەوە كە لەڕێگەی دوگمەی  Polar Trackingەوە بۆمان دەكرێتەوە دەتوانین
 polar trackingوا لێبكەین كە بازبدات یان  snapبكاتە سەرهەرگۆشەیەك كە دەمانەوێت .سەرەتا بژارەی Track Using
 All Polar Angle Settingsهەڵبژێرە كە لە الی ڕاستی دیالۆگ بۆكسەكەدایە .پاشان گۆشەیەك لە لیستی كردنەوەی بەرەو
خوارەوەی  Increment angleەوە هەڵبژێره.
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لێكدانەوەی شیوازەكانی نیشاندەرو تێگەیشتنی پرسیارو داواكاری یەكان
كلیلی سەركەوتنت لە بەكارهێنانی ئۆتۆكاددا بریتیە لە تێگەیشتنی ئەوەی كە ئەو چۆن بە باشترین شێوە بە دەستتەوە دێت .تۆ
پێویستت بەوەیە كە ئاشنا ببیت لەگەڵ هەندێ لەو ڕێگانەی كە ئۆتۆكاد پێیان داوای داخڵ كردنی نرخ و بڕەكان لێدەكات .تێگەیشتنی
شێوە  formatی پەیامەكانی كە لە پەنجەرەی فەرمانەكاندا دەردەكەن و ناسینەوەی شتەكانی تری كەلە سەرشاشەكە دەردەكەون
یارمەتیت دەدات بۆئەوەی ئاسانترفێری بەرنامەكە ببیت.
پەنجەرەی فەرمانەكان یارمەتیت دەدات بە دەرخستنی پەیامەكان و نیشاندەریش ڕێبەریت دەكات لەوەی كە پێویستە چ هەنگاوێك
بنێیت.

نیشاندەرستانداردەكە  Standard cursorپێت دەڵێت كە ئۆتۆكاد چاوەڕێی دەستكردنە بە فەرمانێك جا چ لەڕێگەی كلیك كردنی
ئامرازێكەوە بێت یان لەڕێگەی هەڵبژاردنی كلیستێكەوە بێت یانیش لە ڕێگەی داخڵكردنی ناوی فەرمانەكە یان كورتكراوەكەیەوە بێت
بەهۆی كیبۆردەوە .كاتێك ئەم نیشاندەرە ستانداردە دەبینی و تەنی ڕەسمكراویشت هەبوو دەتوانی گۆڕانكاری لەم تەنانەدا بكەی
بەهۆی ئەو سەرە داوە شینانەوە كە بەكلیك كردنی تەنەكە دەردەكەون .سەرەداوەكان  Gripsچوارگۆشەی شینن كە كە لە خاڵی كۆتایی
و خاڵی ناوەڕاستی هێڵەكانی هەرتەنێكدا دەردەكەون كاتێك تەنەكان هەڵدەبژێری واتە  Selectدەكەیت( .ئەم سەرەداوانە لە زۆربەی
بەرنامە گرافیكی یەكانی تردا پێیان دەوترێ .)Workpoints
نیشاندەری هەڵبژاردنی خاڵ  Point Selection cursorكاتێك دەردەكەوێ كە ئۆتۆكاد چاوەڕێی داخڵكردنی خاڵێك دەكات .دەشش ێ ئەم
نیشاندەرە لەگەڵ هێڵە هەڵواسراوەكاندا دەربكەوێ .كەئەم نیشاندەرە دەركەوت یان دەبێ كلیكی خاڵێك بكەی یانیش دەبێ پۆوتانی
خاڵێك داخڵ بكەی بەهۆی كێبۆردەوە.
نیشاندەری هەڵبژاردنی تەنەكان  Object Selection cursorپێت دەڵێ كە دەبێ تەنێك هەڵبژێری جا بەهۆی كلیك كردنیانەوە بێت یان
لەڕێگەی بەكارهێنانی یەكێك لە بژارەكانی تەن هەڵبژاردن  object selectionەوە بێت كە لەبەردەستتدان .ئیشارەتەكانی یان ئامرازەكانی
 Osnapلەگەڵ نیشاندەری هەڵبژاردنی تەنەكاندا دەردەكەون كاتێك پەنا دەبەیتە بەربەكارهێنانی  Osnapو نیشاندەرەكەش لە شوێنێكی
 Osnapنزێك دەبێتەوە.
ئاڕاستەبڕی شوێنكەوتنی جەمسەری  Polar Tracking Vectorكاتێك دەردەكەوێ كە  polar trackingیان  osnap trackingبەكاردێنیت.
 Polar trackingیارمەتی دەدات لە كێشانی ڕاستەهێڵە الرەكاندا و osnap trackingیش یارمەتیت دەدات لەوەی كە خاڵەكان لە
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ئەگەرئەو گۆشەیەی كە دەتەوێت لە لیستی  Increment angleدا نایبینیت دەتوانیت نرخی هەر گۆشەیەك كەدەتەوێت
لەناو لیستەكە داخڵی بكەیت .دەشتوانیت گۆشەیەكی تەواوی هەمیشەیی كە زیادناكات لە ڕێگەی هەڵكردنی Aditional
 anglesەوە داخڵ بكەیت .كلیكی  Newبكە و ئینجا گۆشەیەك لەناو خانە سپیە گەورەكەدا بنووسە .خشتەی  3-2بژارەكانی
 polar trackingو ئەركەكانیان نیشان دەدات.
خشتەی  :3-2بژارەكانی ناو بەش ی  Polar Trackingی دیالۆگ بۆكس ی Drafting Settings

ڕێكخستن Settings

ئەرك/ئامانج Purpose

لیستی كردنەوەی بۆ خوارەوەی

ئەمانە ئەو گۆشانەن كە هێڵە هەڵواسراوەكان بەزیاكردن بازدەدەنە سەریان .بۆ نمونە گۆشەیەكی
زیادكردن كە نرخەكەی 10پلەیە وا لە هێڵە هەڵواسراوەكە دەكات كە بازبداتە سەرگۆشەكانی  10و
 20و  30و...هتد .تۆ دەتوانی گۆشەیەك كە لیستەكەدا هەیە بەكاربهێنیت یان خۆت گۆشەیەك داخڵ
بكەیت.

گروپی Polar Angle Settings

بەهۆی ئەم گروپەوه دەتوانی گۆشەیەكی تەواوی جێگیربۆئەوەی  polar trackingبازی بداتە سەر
داخڵبكەی

گروپی Object Snap Tracking
Settings

ڕێكخستنەكانی ناو ئەم گروپە بەكاربێنە بە هەڵبژاردنی بژارەكانی ناو گروپەكە.

گروپی Polar Angle
measurments

گۆشە جەمسەریەكان بەنیسبەت سیستەمی کۆردیناتی سەرەكی ئۆتۆكادەوه (بژارەی  )Absoluteیان
بەنیسبەت گۆشەی دوا تەنی ڕەسمكراوەوە دیاری بكە (بژارەی .)Relative to last segment

Increment Angle

دەسكەوتنی سەرچاوەیەكی بینراو بە هۆی شێوازی شانەیی  Grid Modeەوە
ئەگەر تۆ لە بەكارهێنەرانی نەخشەكێشان بە یارمەتی كۆمپیوتەر) Computer Aided Design (CADی ئەوا ئەگەری ئەوەی
كە پەڕەیەكی پڕلەخاڵ كە شانەێكی گەورەیان پێكهێناوە بۆ ئەوەی ڕەشنووس ی بیرۆكەی سەرەتایی ڕەسمێكی تێدا بكێش ی
یارمەتیت بدات بۆئەوەی دوورییەكانت بۆ پێشنیار بكات كاتێك كە هیچ پێوەر یان سكێڵێكت دانەناوە .ئەم شانەی خاڵە
پێی دەوترێ .Grid
شێوازی  Gridی ئۆتۆكاد كۆمەڵێك خاڵی ڕیزكراو لە سنووری ڕەسمكردنەكەدا نیشان دەدات كە لە چاپكردندا دەرناكەون.
دەكرێ ئەم خااڵنە وەك سەرچاوەیەك بۆ دەستنیشانكردنی دووری و شوێنە دیاریكراوەكان بەكاربهێنرێن .تۆ خۆت دەتوانی
بۆشایی نێوان خاڵەكان دیاری بكەیت و دەشتوانی وا بكەی دەركەون یان دیارنەمێنن بە بەكارهێنانییەكێك لەم ڕێگانەی
خوارەوە:
 كلیكی ئامرازی  Gridبكە لەناو  status barدا.
 دوگمەی  F7داگرە یان .Ctrl+G
دەشتوانی لە پەنجەرەی فەرمانەكاندا بنووس ی  Gridو
ئێنتەربكەی پاشان بنووس ی  Onو ئێنتەر بكەیت.
كۆمەڵێك خاڵی ڕێك ڕیزكراو لەشنووری ڕەسمكردندا
دەردەكەون وەك ئەوەی لە وێنەی  11-2دەیبینین.

وێنەی  :11-2شێوازی شانەیی Grid mode
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دەتوانی هەمان ئەو كردارەی كە ئەنجامتدا بۆ كوژاندنەوەی  gridبەكاریشیبهێنیت بۆ هەڵكردنەوەی ،یان دەتوانی لە
پەنجەرەی فەرمانەكانەوە  Grid8و پاشان  off8داخڵبكەیت.
لەوانەشە شانەێك ببینی كە تەنها لە ڕووبەرێكی بچوكدا دەربكەوێ وەكو لە وێنەی  12-2دا دەیبینیت .ئەمە كاتێك
ڕوودەدات كە ڕێكخستنی  Display Grid Beyond Limitsهەڵكرابێ .لە بەش ی داهاتوودا زیاتردەربارەی ڕێكخستنەكانی
 gridفێردەبین.
وێنەی 12-2

دەركەوتنی  gridكاتێك
سنوورەكانی ڕەسمكردن
بجوكتربێت لە پەنجەرەی
دەركەتوو

→ Viewلە
→Zoom
وەكو لە بەش ی ”بەكارهێنانی  Limitsبۆ دامەزراندنی ڕووبەری ڕەسمكردن” باسمانكرد دەتوانی All
بگەڕی پێڕستەكانەوە هەڵبژێری بۆئەوەی سنووری ڕەسمكردنەكە بە پڕاو پڕی پەنجەرەكە دەربكەوێ .ئەگەربەشێك یان
→ Viewهەڵبژێرە بۆئەوەی هەر
→Zoom
چەند بەشێك لە ڕەسمەكەت كەوتبووە دەرەوەی سنووری ڕەسمكردن ئەوا All
هەموو بەشەكانی ڕەسمەكەت دەربكەون هەتا ئەوانەش كە كەوتوونەتە دەرەوەی سنووری ڕەسمكردن.
دەتوانی هەچ گۆڕانێكت بوێ لە ڕێكخستنەكانی  gridو شێوەی دەركەوتنی بیكەیت .بۆ زانیاری زیاتر لەم بارەیەوە بەش ی
”گۆڕینی ڕێكخستنەكانی  girdو  ”snapلە بەشەكانی دواتری ئەم چاپتەرەدا بخوێنەرەوە.

بازدان بۆ سەر خاڵەكانی  girdیان بازدان بە دووری دیاریكراو snap
بەپێی جۆری ئەو ڕەسمەی كاری لەسەردەكەی ،لەوانەیە بازدانی نیشاندەربۆ سەرخاڵەكانی  gridكارێكی یارمەتیدەربێ.
شێوازی بازدان  Snap modeلە ئۆتۆكاددا وا لە نیشاندەردەكات كە بە دووری دیاریكراو بازبدات .بۆ نموونە ئەگەرتەنێك
ڕەسمبكەی كە دایمێنشنەكانی هەرجارەو یەك یەكە زیادبكەن ئەوا دەتوانی  Snapهەڵبكەیت و وایلێبكەی كە هەرجارە و
یەك یەكە بازبدات .كاتێك دەست بەڕەسمكردن دەكەی دەبینی نیشاندەرەكە هەرخۆی خۆكارانە یەك یەكە بازدەدا ت.
یەكەكان دەكرێ پێوانی ئینجی یان مەتری یان هەریەكەیەكی تری پێوان بن كە خۆت هەڵیدەبژێریت.
بۆئەوەی كۆنترۆڵی  snap modeبكەییەكێك لەمانەی خوارەوە بكە:
 كلیكی ئامرازی  snap modeبكە لە  status barدا.
 دوگمەی  F9دابگرە یان  Ctrl+Bداخڵبكە.
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دەشتوانی لەڕێگەی داخڵكردنی  Snapو پاشان  Onەوە  snap modeهەڵبكەیت .بۆ كوژاندنەوەی  snap modeدەتوانی
هەرهەمان ئەو كردارانە ئەنجام بدەی كە بۆ هەڵكردنی بەكارمانهێنان تەنها ئەوەیە ەكە لە جیاتی  Onدەبێ Off
بەكاربهێنین.
لەبنەڕەتدا بۆشاییەكانی نێوان خاڵەكانی  gridو  snapیەكسانن; كەواتە ئەگەر gridو  snapلە هەمان كاتدا هەڵكرابن
ئەوا نیشاندەر بازدەداتە سەرخاڵەكانی  ،gridدەشكرێ بڕی ئەم بۆشاییانە زیاد و كەم بكرێ .بۆ نموونە لەوانەیە تۆ بتەوێ
خاڵەكانی  12 gridیەكە لە یەكترەوە دووربن لەكاتێكدا بۆشایی بازدان تەنها یەك یەكە بێت.
ئەگەروادیاربێت كە  snap modeكارناكات ئەوا دەتوانرێت بۆشایی نێوان خاڵەكانی  snapنرخێكی زۆر كەمیان بدرێتێ تا لە
چاو دیمەنی هەنووكەیی بینیبنەوە بەرچاو تردەربكەون .بۆ نموونە ئەگەردیمەنی بینینەكەت هەندەی یاریگایەكی فوتبۆڵ
بێت وە بۆشایی نێوان خاڵەكانی  snapكرابێتە  0,5 inchئەوا ناتوانی كاریگەری  snapببینیت.
لە ڕەسمێكی نوێدا بۆشایی نێوان خاڵەكانی  0,5 snapیەكەیە ،بەاڵم هەچ كاتێك بتەوێ دەتوانی ئەم نرخە بگۆڕیت.
دەشتوانی ئاڕاستەی بۆشاییەكانی  snapبە هەچ الیەكدا بتەوێ بیخولێنیتەوە ،وە دەشتوانی بڕی بۆشاییەكان بە
ئاڕاستەی  Xجیاوازبێت لە بڕەكانیان بە ئاڕاستەی  ،Yیانیش دەتوانی وا لە بازدانەكە بكەیت كە پەیوەست بێت بە
شوێنێكی دیاریكراوی وەك سووچی چوارگۆشەیەك یان چەقی بازنەیەك .ئەم گۆڕانكاری كردنانە لە بەش ی داهاتوودا فێری
دەبین.

گۆڕینی ڕێكخستنەكانی  Gridو Snap
 Grid modeو  Snap modeچەند ڕێكخستنێكی زۆریان هەیە .دەكرێ بڕی بۆشایی نێوان خاڵەكانیان بگۆڕدرێن و ئاراستەی
بۆشاییەكانیشیان بخولێنیتەوە .تەنانەت دەكرێ شانەێك بۆ ڕەسمی ئایزۆمەتری دوو ڕەهەند  2Dدابنرێ .بۆئەوەی ئەم
ڕێكخستنانە بگۆڕین دیالۆگ بۆكس ی  Drafting Settingsدەكەینەوە بەم شێوەیە:
 كلیكی الی ڕاستی دوگمەی  Gridیان  Snapبكە لە
 Status barدا و لە لیستە كورتكراوەكەوە
 Settingsهەڵبژێرە.

 لە بگەڕی پێڕستەكانەوە Tools → Drafting
 Settingsهەڵبژێرە بۆئەوەی دیالۆگ بۆكس ی
 Drafting Settingsبكەیتەوە و پاشان بچیتە
بەش ی .Snap and Grid

وێنەی 13-2

بەش ی Snap and
 Gridلە دیالۆگ
بۆكس ی Drafting
 Settingsدا.

 لە پەنجەرەی فەرمانەكاندا  DSبنووسە بۆئەوەی
دیالۆگ بۆكس ی Drafing Settingsبكەیتەوە و
پاشان بچیتە بەش ی ( .Snap and Gridسەیری وێنەی  13-2بكە).
لە ئێستا بەدواوە دەتوانی گۆڕانكاری لە ڕێكخستنەكانی هەریەكە لە  Snapو  Gridدا بكەیت .ئەم بەشانەی خوارەوە
باس ی ئەم ڕێكخستنانە دەكەن.
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گۆڕینی بۆشاییەكان بەئاراستەی  Xو بەئاراستەی Y

دەتوانی بۆشایی نێوان خاڵەكانی  Gridبۆ هەریەكە لە دوورییەكانی  gridو  snapبەبكارهێنانی بۆكس ی تێكستی Snap X
 Spacingو  Snap Y Spacingلە ژێرگروپی  Grid and Snap Spacingدا .بۆ هەریەكە لە ڕێكخستنەكانی Snapیش وGrid
یش نرخی  Y-spacingخۆكارانە دەگۆڕی بۆ ئەوەی لەگەڵ نرخی  X-Spacingدا بگونجێ .بۆ نموونە ئەگەر نرخی X-Spacing
بكەیتە  4یەكە ئەوا نرخی Y-Spacingەش خۆكارانە دەگۆڕێ بۆ .4
بۆئەوەی وا لە  X-Spacingو Y-Spacingبكەی كە نرخیان جیاوازبێت سەرەتا نرخ بۆ X-Spacingدابنێ و پاشان نرخێكی تر
بۆ  Y-Spacingدیاری بكە ،بەاڵم ئەگەربژارەی  Isometric Snapهەڵبژێردرابێت ئەوا نرخی  X-Spacingو Y-Spacing
هەمیشە یەكسان دەبن.

بۆشاییەكانی  gridخۆكارانە وەكو بۆشاییەكانی  Snapیان لێدێت ئەگەرهاتوو ئەگەرنرخەكانی  Grid X Spacingو Grid Y
 Spacingكرابوونە سفر.
دامەزراندن بۆ ڕەسمی ئایزۆمەتری دوو ڕەهەندی 2D
بەكارهێنانی ڕەسمە ئایزۆمەترییەكان ڕێگەیەكی باوە بۆ دەستكردن بە كێشانی دیمەنی س ێ ڕەهەندی تەنەكان  .3Dلە
ڕەسمە ئایزۆمەترییە دوو ڕەهەندەكاندا هێڵەكان بە گۆشەی  30°دەكێشرێن تا وەكو دیمەنێكی  3Dوەربگرن .گەر
وویستت  Gridیان  Snapوەكو یارمەتیدەرێك بۆ كێشانی ڕەسمی ئایزۆمەتری بەكاربهێنیت ئەوا دەتوانی بژارەی Isometric
 Snapكە لە گروپی  Snap Typeدا لەناو دیالۆگ بۆكس ی  Drafting Settingدا هەیە هەڵبژێری و بیخەیتە كار(وێنەی .)14-2
بە خستنەكاری یان هەڵكردنی بژارەی
 Isometric Snapشانەی  gridدەگۆڕێ بۆ
شێوازێكی ئایزۆمەتری  Isometric Patternوە
شێوەی نیشاندەرەكەش دەگۆڕێ تا لەگەڵ
 gridە نوێ یەكەدا بگونجێ .بۆئەوەی
ڕەسمكردنی دیمەنی ئایزۆمەتری خێراترو
ئاسانتربێت دەتوانی ئاڕاستەی نیشاندەرلە
نێوان دیمەنی الی ڕاست و الی چەپ والی
سەروو  top Isoplaneدا بە هۆی دوگمەی
F5یان  Ctrl+Eەوە بگۆڕیت .وێنەی 15-2
ئاڕاستەی نیشاندەردەردەخات لەدیمەنە
ئایزۆمەترییە جیاوازەكاندا.

وێنەی 14-2

هەڵكردنی بژارەی
 Isometric snapلە
دیالۆگ بۆكس ی Drafting
 settingدا.
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وێنەی  :15-2شێوە جیاوازەكانی نیشاندەرلە دیمەنە ئایزۆمەتریە جیاوازەكاندا.

لەبەرئەوەی ئەمە هێشتا ڕەسمێكی  2Dییە شێوەكانی نیشاندەرتەنها یارمەتیدەرێكە بۆ ئەوەی تۆ بتوانی ڕووە 3Dەكان
بخەیتەڕوو لەبەرئەوە هیچ گۆڕانێك لەو تەنەدا ناكات كە ڕەسمی دەكەیت.

خوالندنەوەی  Gridو Snapو نیشاندەر
هەندێ جارخوالندنەوەی  Gridبەشێوەیەكی كاتی یارمەتیدەرێكی باشە بۆڕەسمكردنی تەنێك بە گۆشەیەكی دیاریكراو .بۆ
نموونە لەوانەیە بتەوێ ڕەسمێكی كۆكراوە  assemblyی كۆمەڵە تەنێكی شێوە الكێشە بەگۆشەی  30°بكێش ی وەكو لە
وێنەی  16-2دا دیارە .ئۆتۆكاد نەك تەنها  gridبەڵكو ڕێگەت پێدەدات كە  snapو نیشاندەریش بخولێنیتەوە تا ڕەسمكردنی
ڕەسمێكی لەم جۆرە ئاسانتربێت.
وێنەی 16-2

 gridو هێڵی خوالوە.

دەتوانی  gridبەهۆی بەكارهێنانی سیستەمی کۆردیناتەكانی بەكارهێنەر UCSبخولێنیتەوە بەم شێوەیە:
لە پانێلی  UCSی ژێرلیستی  Viewكلیكی ئامرازی  Zبكە.
 .1بۆ پەیامی  Specify rotation angle about Z axis <90>:ئەو گۆشەیە داخڵبكە كە دەتەوێ  gridیان  snapەكەی
پێبخولێنیتەوە ،بەم شێوەیە  gridەكە بەو گۆشەیە دەردەكەوێ كە لێرەدا خۆت داخڵی دەكەیت.
دەشتوانی لەجیاتی داخڵكردنی نرخی گۆشەیەك هەرالرییەك كە بتەوێ هەربەچاو هەڵیبژێری بە كلیككردنی دوو خاڵ .بۆ
نموونە بۆئەوەی  gridوا بخولێنیتەوە كە هاوجێ بێت لەگەڵ هێڵێكی الردا كە خۆت كێشاوتە دەتوانی  Osnapی Endpoint
بەكاربهێنیت و خاڵەكانی سەرەتا و كۆتایی هێڵەكە هەڵبژێری وەكو ئەوەی لە وێنەی  17-2دا نیشاندراوە.
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وێنەی 17-2

بەكارهێنانی ئۆسناپ و UCS
بۆ ئەوەی  gridلەگەڵ
تەنێکدا هاوجێ بکەیت.

→ Toolsهەڵبژێرە .لە چاپتەری  6دا زیتردەربارەی UCS
→New UCS
بۆ گێڕانەوەی  gridبۆ شێوەی ستانداردی خۆی World
فێردەبیت.
هاوجێکردنی  Gridلەگەڵ تەنێكدا
جگە لە خوالندنەوەی  gridدەشتوانی خاڵی بنچینەیی  originە كەش ی لەگەڵتەنێکدا هاوجێبکەیت .ئەمە سوودی زۆرە
كاتێك دەتەوێ  gridبۆئەوە بەكاربهێنیت كە لە شوێنێكی دیاریكراوی ڕەسمەكەتەوە بەردەوامی بە ڕەسمكردن بدەیت.
وەكو بۆ نموونە سووچی ژورێك یان چەقی كونێك (سەیری وێنەی  18-2بكە).

وێنەی  grid :18-2ی الی چەپ لەگەڵ هیچدا هاوجێ نەكراوە ،بەاڵم  gridی الی
ڕاست هاوجێکراوە لەگەڵ چەقی بازنەكە.

بۆ هاوجێكردنی  gridیان  snapلەگەڵ تەنێكدا ئەم هەنگاوانەی خوارەوە جێبەجێ بكە:
 .2لە پەنجەرەی فەرمانەكاندا بنووسە  Snapbaseو ئێنتەربكە.
 .3لە وەاڵمی پرسیاری  Enter new value for SNAPBASE <0.0000, 0.0000>:دا شوێنێك هەڵبژێرە كە دەتەوێ
بیكەی بە بنچینەی  gridیان  ،snapیان کۆردیناتی خاڵەكە داخڵ بكە.
 .4لە بگەڕی پێڕستەكانەوە  View→Regenهەڵبژێرە یان  Reداخڵبكە بۆئەوەی  gridبگەڕێنیتەوە باری ئاسایی
خۆیت.
 .5وەكو لەناوی فەرمانەكەوە دیارە  Snapbaseبنچینەی  snapدیاری دەكات .هەروەها بنچینەی  gridیش دیاری
دەكات ،تەنانەت ئەگەر بۆشایییەكانی نێوان خاڵەكانی  gridبە ئاڕاستەكانی  Xو  Yجیاوازیش بێت لەوانەی .Snap
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هەڵبژاردنی شوێنێكی تەنێك بە دەقیقی
یەكێك لە سەرەكیترین هۆكارەكانی بەكارهێنانی ئۆتۆكاد وەدەستخستنی نواندنێكی دەقیقی دیزاینكردنەكانمانە .وە یەكێك
لە گرنگترین ئەو ئامرازانەی كە پێویستن بۆ ڕەسمكردن بە دەقیقی بازدانی تەنەكان  Objest sanpیان  OsnapەOsnap .
بواری ئەوەت پێدەدات كە شوێنێكی دیاریكراوی تەنێكی ناو ڕەسمەكەت بە دەقیقی لەكاتی ڕەسمكردن یان
گۆڕانكاریكردندا هەڵبژێریت .بۆ نموونە تۆ دەتوانی هێڵێكی نوێ لە خاڵی كۆتایی تەنێكی ترەوە بە بەكارهێنانی Osnap
بەدەقیقی بكێشیت .یان دەتوانی هێڵێك لە بە تەواوی لە چەقی بازنەیەكەوە یان چەقی كەوانێكەوە بەخێرایی دەست
پێبكەی یان كۆتایی پێبهێنیت.
ئەم نموونانە لەوانەیە بێ بایەخ دەربكەون ،بەاڵم لەڕاستیدا ئەمانە باوترینی ئەو كارانەن كە لە ئۆتۆكاددا بەكاردەهێنرێن.
لەبەرئەوە تێگەیشتن لە  Osnapزۆر گرنگە بۆ ئەوەی بتوانی ئۆتۆكاد سەركەوتوانە بەكاربهێنیت.
دامەزراندنی شوێنەكانی Osnap
دەتوانی وا لە ئۆتۆكاد بكەی كە خۆكارانە بازبدات بۆ خاڵی كۆتایی  endpointو خاڵی ناوەڕاست  midpointو چەندەها
شوێنی تری جۆراوجۆری تەنەكانی ناو ڕەسمەكەت .ئەم ڕاهێنانەی خوارەوە ئەمە ڕوون دەكاتەوە:
 .1ڕەسمێكی نوێی ئۆتۆكاد بكەرەوە.

 .2لە بگەڕی پێڕستەكانەوە  Tools →Drafting Settingsهەڵبژێرە بۆئەوەی دیالۆگ بۆكس ی Drafting Settings
بكەیتەوە و لەوێدا بچۆرە بەش ی  ،Object Snapدەشتوانی كلیكی الی ڕاست لەسەردوگمەی  Object Snapبكە و لە
لیستە كورتكراوەكەوە  Settingsهەڵبژێرە.
 .3كلیكی دوگمەی  Clear Allبكە كە لە الی ڕاستی دیالۆگ بۆكسەكەدا هەیە بۆئەوەی هەموو ئەوانەی هەڵبژێراون
الببەیت.
 .4ئێستا  Endpointو  Midpointو  Intersectionهەڵبژێرە بە كلیككردنی چوارگۆشەكەی بەردەمیان (سەیری وێنەی
 19-2بكە).
وێنەی 19-2

هەڵبژاردنی  Endpointو
 Midpointو Intersection
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بازدانی خۆكارانە بۆسەر شوێنەكان
لەدوای ڕێكخستنی  Osnapە كان وەكو لە نموونەكەی پێشوودا بینیمان ئێستا دەتوانی بەكاریان بهێنیت .دەتوانی شێوازی
بازدان  Osnap modeهەڵبكەیت بۆئەوەی ئۆتۆكاد خۆكارانە نزیكترین خاڵی  Osnapی تەنێك هەڵبژێرێ كاتێك نیشاندەر
لە یەكێك لەو خااڵنە نزیك دەبێتەوە .ئەمە پێی دەوترێ  .running osnapئەم ڕاهێنانەی خوارەوه جۆنێتی كاركردنی
 running osnapنیشان دەدات:
 .1سەرەتا  Osnap modeهەڵبكە بە كلیككردنی دوگمەی  Object Snapلە  status barدا.

 .2كلیكی ئامرازی  Rectangleبكە كە لە بەش ی  Homeی پانێلی  Drawدایە ،ئینجا الكێشەیەك بە قەت ئەوەی لە وێنەی
 20-2دا نیشاندراوە لە ناو سنووری ڕەسمكردنەكەتدا بكێشە.
وێنەی 20-2

الكێشەیەك بكێشە بۆئەوەی
ڕاهێنان لەسەربەكارهێپنانی
 Osnapبكەی

 .3ئێستا فەرمانی  Lineدەستپێبكە و نیشاندەر لە سووچی الی چەپی خوارەوەی الكێشەكە نزیك بكەرەوە ،بەاڵم جارێ
كلیكی هیچ مەكە .تێبینی ئەوە بكە كە نیشاندەرهەرخۆی خۆكارانە بازدەداتە سەر سووچی الكێشەكە و
چوارگۆشەیەكی زۆر بچووكیش لەسەرسووچەكە دەردەكەوێ .پاش كەمێك ئاماژەپێكەرێكیش بۆ ساتێك
دەردەكەوێ كە ناوی جۆری  Osnapە كەت نیشاندەدات كە ئێستا چالەكە ئەویش خاڵی كۆتایی  Endpointە.
 .4ئێستا كاتێك ئەم چوارگۆشە بچوكە دەردەكەوێت كلیك بكە ،دەبینی كە ئەو هێڵەی دەتەوێ دەست بە كێشانی
بكەی بە تەواوی لە سووچی الكێشەكەوە دەستپێدەكات.
 .5نیشاندەرەكەت بەرەو ناوەڕاستی الی ڕاستی الكێشەكه وەكو لە وێنەی  21-2دا نیشاندراوە بجوڵێنە ،دەبینی كە
بازدان بۆسەرخاڵی ناوەند  Midpoint osnapدەردەكەوێت .ئەمجارەیان سێگۆشەیەك لەسەرخاڵەكە دەبینی،
كەمێك نیشاندەرەكە لەسەر یان لە نزیك خاڵەكە ڕابگرە بەمەش ئاماژەپێكەرێك ناوی جۆری  Osnapەكەت بۆ
دەردەخات كە لێرەدا  Midpointە.
 .6ئێستا لەو كاتەی  Osnapی  Midpointت بۆ دەركەوتووە كلیكێك بكە ،دەبینی ئێستا هێڵەكە لەنێوان سووچی الی
چەپی خوارەوەی الكێشەكە و ناوەڕاستی الی ڕاستیدا دەكێشرێ.
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 .7نیشاندەرەكە بەرەو سووچی سەرەوەی الی
چەپی الكێشەكە بجوڵێنە و هەركاتێك
 Osnapی  Endpointت بینی كلیك بكە و
پاشان پەنجە بە ئێنتەردا بنێ بۆئەوەی
كۆتایی بە فەرمانی  Lineبهێنیت.

وێنەی 21-2

بەكارهێنانی بازدان
بۆسەرخاڵی ناوەند
Midpoint Osnap

وەکو دەبینی دەتوانی بەهۆی  osnapەوە بەخێرایی شوێنێك لەسەر تەنێك هەڵبژێری بەبێ ئەوەی تۆ هیچ کارێکی ئەوتۆ
ئەنجام بدەیت.
کاتێك یەکێك لە هێماکانی  Osnapلەسەرتەنێك دەبینی لە کیبۆرددا دووگمەی  Tabدابگرە بۆئەوەی بچیتە خاڵی  Osnapی دوای ئەو
لەسەرتەنەکە .ئەگەرچەند شێوازێکی ) Osnapوەکو بۆ نموونە  Endpoinو  Midpointو  )Intersectionلەهەمان کاتدا هەڵکرابوون ئەوا
بەپەنجەنان بە دووگمەی  Tabدا یەك لە دوای یەك ئەم خااڵنەمان بۆ هەڵدەبژێرێ .ئەم تایبەتمەندیە بەتایبەتی لە شوێنە
قەرەباڵغەکانی ناو ڕەسمەکەتدا سوودی زۆری هەیە.

هەڵبژاردنی  Osnapەکان لەسەر هەوا
هەرچەندە  Osnapەکان یارمەتیدەرێکی زۆرباشن بەاڵم زۆرجارلەوانەیە لەژێر کۆنترۆڵ دەربچن .لە ڕەسمە زۆر
ئاڵۆزەکاندا ئەگەری ئەوە هەیە کە  Osnapەکان ببنە هۆی ئەوەی کە خاڵێك هەڵبژێری کە نەتدەویست هەڵیبژێریت .لەم
حاڵەتاندا باشتروایە دوگمەی  Osnapبکوژێنیتەوە و هەچ کاتێك وویستت  osnapێك هەڵبژێری لەڕێگەی داگرتنی  shiftو
کلیکی الی ڕاستکردنەوە ئەو  osnapەی کە دەتەوێ هەڵیبژێریت .ئەمە توانای ئەوەت پێدەدات کە بە ئارەزووی خۆت ئەو
 osnapەی کە دەتەوێ بەدرووستی هەڵیبژێریت .ئەم ڕاهێنانەی خوارەوە چۆنێتی کارکردنی ئەم ڕێگەیە ڕوون دەکاتەوە:
 .1ئەگەرپێستر الکێشەیەکت لەناو ڕەسمەکەدا نییە ئەوا رەسمێکی نوێ دەستپێبکە و لەناوەڕستی ناوچەی ڕەسمکردندا
الکێشەیەك ڕەسم بکە.
 .2لەوە دڵنیابە کە ئامرازی  osnapلە  status barدا هەڵکراوە .ئەگەرئەوە هەڵیبکە لەڕێگەی
کلیککردنی دوگمەی  Osnapلە  status barدا یان لەڕێگەی داگرتنی دوگمەی  F3لە کیبۆرددا.
 .3کلیکی ئامرازی  Lineبکە و دوگمەی  shiftدابگرە کلیکی الی ڕاست بکە دەبینی کە پێڕستیەکت لە تەنیشت نیشاندەردا
بۆدەکرێتەوە کە لیستێکی بژارەکانی  Osnapدەردەخات.
 .4بژارەی  Midpointهەڵبژێرە و نیشاندەربەرەو ناوەڕاستی هێڵی بنکەی الکێشەکە ببە ،دەبینی کە هێمای  osnapی
 midpointدەردەکەوێت.
 .5دیسان دوگمەی  shiftدابگرە و کلیکی الی ڕاست بکە و لە لیستەکەوە  Endpointهەڵبژێرە.
 .6نیشاندەر بەرەو گۆشە الی ڕاستی سەرووی الکێشەکە ببە ،دەبینی ئەم جارە هێمای  osnapی  endpointدەردەکەوێت.
 .7کلیکی گۆشەکە بکە لەو کاتەی هێمای  osnapی  endpointهێشتا لەبەرچاوە.
 .8کلیکی  Enterبکە بۆئەوەی لە فەرمانی  Lineکۆتایی پێبهێنیت.
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وێنەی 22-2

بژارەکانی Osnap

ئەگەرهاتوو بە هەڵە چەند تەنێكت هەڵبژارد ئەوا دەتوانی هەڵبژاردنەكەیان لەسەرالببەی بە داگرتنی دووگمەی  Shiftو كلیككردنی ئەو
تەنانە ناتەوێت هەڵیانبژێریت.

تێگەیشتن لە بژارەكانی Osnap
لە ڕاهێنانەكەی پێشوودا چەند ڕێكخستنێكی  Osnapمان كردە خۆكار Automaticبەشێوەیەك ئەمانە لەكاردابوون
بەبێئەوەی لە لیستەكورتكراوەكەی  Osnapەوە هەڵمان بژاردبن .ڕێگەی تربۆ دەرخستنی بژارەكانی  Osnapپەنجەنانە بە
دوگمە وابەستەكانیاندا لەناو كیبۆرددا لەكاتی هەڵبژاردنی خاڵێكدا یان داگرتنی  Shiftو كلیكی الی ڕاستكردنە لەكاتی
هەڵبژاردنی خاڵەكاندا بۆ كردنەوەی لیستی كورتكراوەی .Osnap
ئەمەی خوارەوە پوختەیەكی هەموو بژارەكانی  Osnapە كە تیایدا دوگمە وابەستەكانیشیان لە كیبۆرددا نیشاندراوە .لەم
چاپتەره و چاپتەرەكەی پێشووشدا زۆرێك لەم بژارانەمان بەكارهێناون .لێرەدا بە تایبەتی تێبینی ئەو بژارانە بكە كە تا
ئێستا لە ڕاهێنانەكاندا بەكارمان نەهێناون بەاڵم لەوانەیە زۆر گرنگبن بۆ شێوازی كاركردنت .لەدوای ناوی تەواوی هەر
بژارەیەكدا دوگمە وابەستەكەش ی لە كیبۆرددا لە ناو دوو كەوانەی گەورەدا نووسراون .بۆئەوەی ئەم بژارانە بەكاربهێنی
دەتوانیت یان ناوی تەواوی بژارەكە یانیش تەنها كورتكراوەكەی داخڵبكەیت .دەشتوانی ئەم بژارانە هەڵبژێری لەو لیستە
كورتكراوە وە كە دەردەكەوێت كاتێك  Shiftدادەگریت و كلیكی الی ڕاست دەكەیت.
هەندێ جارلەوانەیە بتەوێ تەنها بژارەیەك یان زیاترخۆكارانە دەربكەوێ بێئەوەی پێویست كات هەمووجارێ هەڵیان بژێریتەوە.
لەبیرت نەچێت كە دەتوانی  running osnapوا لێبكەی كە هەموو كاتێك لەكاردابێت .بۆ هەڵبژاردن و هەڵنەبژاردنی بژارەكانی Osnap
لە بگەڕی پێڕستەكانەوه  Tools → Drafting Settingsهەڵبژێرە بۆئەوەی دیالۆگ بۆكس ی  Drafting Settingsبكەیتەوە و پاشان بچۆرە
بەش ی  .Object Snapدەشتوانی ئەم بژارانە لە لیستە كورتكراوەكەی كە بەكلیككردنی الی ڕاست لەسەردووگمەی  Osnapلەناو
 Status barدا بۆمان دەردەكەوێت دەستكاری بكەین.
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]Apparent Intersection [app؛ ئەم بژارەیە خاڵییەكتر بڕینی دووتەن هەڵدەبژێرێ .ئەمە زۆربەسوودە بۆ هەڵبژاردنی
خاڵییەكتربڕینی دوو تەن كە وا دەرناكەوێت یەكتریان بڕینێ .دوای هەڵبژاردنی ئەم بژارەیە داوات لێدەكرێ دووتەنەكان
هەڵبژێریت.
] :Center [cenئەم بژارەیە چەقی كەوانێك یان بازنەیەك هەڵدەبژێرێ .دەبێ كلیكی كەوانەكە یان بازنەكە خۆی بكەی
نەكە تەنێكی تەنیشتیان.
] :Endpoint [endئەم بژارەیە خاڵە كۆتاییەكانی هێڵەكان ،كەوانەكان ،فرەهێڵ  polylineەكان ،چەماوەكان و ستوونە
س ێ ڕەهەندەكان هەڵدەبژێرێ
] :Extension [extئەمە خاڵێك هەڵدەبژێرێ كە هاوجێ یە لەگەڵ درێژكردنەوەیەكی خەیاڵی هێلێك .بۆ نموونە دەتوانی
خاڵێك لەبۆشاییدا هەڵبژێری كە لە ئاستی هێلێكی ناو ڕەسمەكەدایە بەاڵم نەكەوتۆتە سەرهێڵەكە .بۆئەوەی ئەم خاڵە
بەكاربهێنی  extبنووسە و ئێنتەربكە لەكاتی هەڵبژاردنەكەدا یان ئەو درێژكردنەوەیە هەڵبژێرە كە دەتەوێ بەكاری بهێنیت و
دەستی لەسەرهەڵمەگرە هەتا نیشانەیەكی شێوە  xێكی بچووكت لەسەرهێڵەكە بۆدەردەكەوێ X .ەكە ئامژاپێكەرێكیش ی
لەگەڵدا دەردەكەوێ كە وشەی  extensionە بۆئەوەی پێمان بڵێ كە  Osnapی  extensionلەكاردایە.
] :From [froئەمش خاڵێك بەنیسبەت خاڵێكی هەڵبژێرراوەوە هەڵدەبژێرێ .بۆ نموونە دەتوانی خاڵێك هەڵبژێری كە
كەوتۆتە  2یەكە بۆ الی چەپ و  4یەكە لەسەرووی چەقی بازنەیەكەوەیە .ئەم بژارەیە بەزۆری بەهاوبەش ی لەگەڵ بژارەیەكی
تردا بەكاردێ ،وەكو  From Endpontیان .From Midpoint
] :Insertion [insئەم بژارەیە خاڵی داخڵكردنی تێكست و بلۆك و سەرچاوە دەرەكیەكان هەڵدەبژێرێ.
] :Intersection [intخاڵییەكتربڕینی تەنەكان هەڵدەبژێرێ.
] :Midpoint [midخاڵی ناوەڕاستی هێڵ و كەوانەكان هەڵدەبژێرێ .بۆ فرەهێڵەكان خاڵی ناوەندی كۆمەڵە هێڵەكە
هەڵدەبژێرێ.
] :Mid Between 2 Points [m2pخاڵێك هەڵدەبژێرێ لەنێوان دوو خاڵی تردا.
] :Nearest [neaخاڵێك هەڵدەبژێرێ لەسەر تەنێك كە نزیكترین خاڵە لەو شوێنەوە كە كلیكی دەكەیت.
] :Node [nodخاڵێكی سەرتەنێك هەڵدەبژێرێ.
] :None [nonبەشێوەیەكی كاتی  running osnapsدەكوژێنێتەوە.
] :Osnap Settings [osبەش ی  Object Snapدەكاتەوە لەناو دیالۆگ بۆكس ی  Drafting Settingsدا بۆئەوەی ئەو
گۆڕانكاریانەی كە دەمانەوێ لە ڕێكخستنەكانی  osnapدا بیكەین لەوێدا ئەنجامی بدەین.
] :Parallel [parڕێگەت پێدەدات كە پارچە ڕاستەهێڵێك بكێش ی كە تەریبە بە دانەیەكی تركەپێشتر لەناو ڕەسمەكەدایە.
بۆبەكارهێنانی ئەم بژارەیه لەكاتی هەڵبژاردنی خاڵەكەدا  parبنووسە و ئێنتەربكه یان لە یستی كورتكراوەی  Osnapەوە
 Parallelهەڵبژێرە و نیشاندەربەرەو ئەو ڕاستەهێڵە بەرە كە دەتەوێ ڕاستەهێڵە نوێ یەكە تەریببێ پێی و پەنجەی لەسەر
المەبە و هەرلەوێ بمێنەرەوە تا نیشانەی شێوە  xیەكەی  osnapلەسەرهێڵەكە دەردەكەوێت (لەوانەیە پێویستكات كە
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نیشاندەرەكە كەمێك بجوڵێنی بۆئەوەی  xەكە ببینی) .نیشاندەرەكە ئاماژەپێكەرێكیش دەردەخات كە وشەی  Parallelە
بۆئەوەی دڵنیای ئەوە بكاتەوە كە  Osnapی  Parallelچاالكە.
] :Perpendicular [perڕێگەی ئەوەت پێدەدات كە ئەوە دەستنیشان بكەی كە تەنێك دەبێ ستوون بێت لەسەرتەنێكی
تر .دەتوانی ئەم بژارەیە بەكاربهێنیت بۆ خاڵی سەرەتای ڕاستەهێڵێك .ئیترڕاستەهێڵەكە پابەنددەبێ بە ئاڕاستەیەكی
ستوون لەسەرتەنە هەڵبژێراوەكە.
]Pont Filters [.x, .y, .z, .xy, .xz, .yz؛ كۆمەڵە بژارەیەكی تردەكاتەوە كه بەهۆیانەوە تەنها دەتوانی نرخەكانی  Xو  Yو Zی
خاڵێك یان جوتێك لەم نرخانە وەك  Xو  Zیان  Yو  Zبەیەكەوە هەڵبژێریت .ئەم تایبەتمەندیە بەزۆری بۆ ڕەسمكردنی
دیمەنە س ێ دایمێنشماڵەكان بەكاردێ.
] :Quadrant [quaنزیكترین خاڵی سەرەكی بازنەیەك یان كەوانێك (باكوور ،باشوور ،ڕۆژهەاڵت یان ڕۆژئاوا)
هەڵدەبژێرێ.
] :Tnagent [tanخاڵێك لەسەر كەوانێك یان بازنەیەك هەڵدەبژێرێ كە خاڵی لێكەوتنە لە دواترین خاڵی هەڵبژێرراوەوە.

Temporary Track
] :Point [ttڕێگەت پێدەدات بۆئەوەی تایبەتمەندی  osnap trackingبەكاربهێنیت (سەیری بڕگەی بەكارهێنانی
تایبەتمەندی خاڵی شوێنپێهەڵگرتنی كاتی دواترلەم چاپتەرەدا بكە).
تایبەتمەندیەكانی بازدانی خۆكارانە AutoSnap
كاتێك كلیكی دوگمەی  Optionsلە بەش ی  Object Snapی دیالۆگ بۆكس ی  Drafting Settingsدا دەكەی ئەوا بەش ی
 Draftingی دیالۆگ بۆكس ی  Optionsدەبینیت .ئەم بەشە تایبەتە بە تایبەتمەندیەكانی بازدانی خۆكار( AutoSnapسەیری
خشتەی  :4-2ڕێكخستنەكانی  Autosnapلە ناو بەش ی  Draftingی ناو دیالۆگ بۆكس ی  Optionsدا بكە)AutoSnap .
سەیری شوێنی نیشاندەردەكات لەكاتی هەڵبژاردنی  osnapەكاندا و نزیكترین خاڵێكی  osnapلە نیشاندەرەوە دیاری دەكات.
هەرلێرەدا  AutoSnapگرافیكێك دەردەخات كە پێی دەوترێ  markerكە ئەو خاڵی  Osnapەت نیشان دەدات كە یەكەمجار
دەیدۆزێتەوە .ئەگەرخاڵەكە ئەوەبوو كە دەتەویست كلیكێك بكە بۆئەوەی هەڵیبژێریت.
خشتەی  :4-2ڕێكخستنەكانی  Autosnapلە ناو بەش ی  Draftingی ناو دیالۆگ بۆكس ی  Optionsدا

بژارە Options

بەكارهێنان

نیشانەكەر Marker

نیشانەكەری گرافیكی هەڵدەكات و دەكوژێنێتەوە.

موگناتیس Magnet

وا لە نیشاندەری  osnapدەكات كە بازبداتە سەر خاڵی  osnapی بەرهەمهاتوو.

دەرخستنی ئاماژەپێكەریAutoSnap

ئاماژەپێكەری  Osnapهەڵدەكا و دەكوژێنێتەوە.

دەرخستنی بۆكس ی كردنەوەی AutoSnap

شێوە كۆنەكەی بۆكس ی نیشاندەری  osnapهەڵدەكات و دەكوژێنێتەوە.

قەبارەی نیشانەكەری AutoSnap

قەبارەی نیشانەكەری گرافیكی كۆنترۆڵ دەكات.

دەشتوانی ئەم بەشە بە هەڵبژاردنی  Tools →Optionsیشەوە بكەیتەوە و لە وێشەوە بچیتە بەش ی .Drafting
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هاوجێکردنی تەنەكان بە بەكارهێنانی  Object Snap Trackingو خاڵەکانی
شوێنکەوتن
ئۆسناپەكان گرنگن بۆ هەڵبژاردنی ڕاستەوخۆی شوێنە دەقیقەكان لەسەرتەنە پێشتر ڕەسمكراوەكان ،بەاڵم ئەی چی
بكەین ئەگەر بمانەوێ خاڵێك بدۆزینەوە كە وا دەردەکەوێت هاوجێ یە لەگەڵ تەنەکەدا بەاڵم لەڕاستیدا نەکەوتۆتە سەر
تەنەكە؟  Object Snap Trackingیان  Osnap Trackingشێوەیەكی تری ئۆسناپە كە توانات پێدەدات خاڵێك هاوجێ
بکەیت لەگەڵ جەستەی تەنێكی تردا لەجیاتی تەنها هەڵبژاردنی خاڵێك لەسەرتەنەكە .ئەم خاڵی هاوجێکردنە پێی دەوترێ
 tracking pointچونکە نیشاندەرلە خاڵە هەڵبژێراوەکەوە سەرچاوە دەگرێت
بەهۆی  Osnap Trackingەوە دەتوانی خاڵێك هەڵبژێری كە بەدەقیقی كەوتۆتە چەقی الكێشەیەكەوە .لەم ڕاهێنانەی
خوارەوەدا بازنەیەك دەخەیتە ناوالكێشەیەكەوە بۆئەوەی لە كاری  Osnap Trackingتێبگەیت.

تایبەتمەندی  Osnap Trackingلە  AutoCAD LT 2009دا نییە .ئەگەر LTبەكاردێنی دەتوانی Temporary Tracking
بەكاربهێنیت كە دواتر باس ی دەكەین.

سەرەتا لەوە دڵنیابە كە  running osnapsهەڵكراون و خراونەتە سەربژارەی  Midpointپاشان لەوە دڵنیابە كە Osnap
 Trackingهەڵكرابێ ،ئەم هەنگاوانەی خوارەوە ئەمە ڕوون دەكاتەوە:
 .1كلیكی الی ڕاست لەسەردوگمەی Object
 Snap Trackingلەناو  Status barدا بكە و لە
لیستە كورتكراوەكەی كە دەردەكەوێت
 Settingsهەڵبژێرە بۆئەوەی دیالۆگ بۆكس ی
 Drafting Settingsلەناو ئەویشدا بەش ی
 Object Snapت بۆ بكرێتەوە( .سەیری وێنەی
 23-2بكە).

وێنەی 23-2

دیالۆگ بۆکس ی
Drafting Settings

 .2لەوە دڵنیابە كە بژارەی  Midpointلەناو گروپی
 Object Snap Modesدا نیشانەی لێدراوە.
بژارەكانی تریش لەوانەیە هەڵكرابن و
نیشانەیان لێدرابێ ،گرفت نییە دەتوانی هەروا بیانهێڵیتەوە.
 .3لەوەش دڵنیابە كە هەریەك له بژارەكانی  Object Snap Onو  Object Snap Tracking Onهەڵكرابن و نیشانەیان
لێدرابێ ،ئینجا كلیكی  OKبكە.
ئێستا تۆ ئامادەی بۆ ڕەسمكردن:
 .1الكێشەیەكی گەورە ڕەسم بكە بە شێوەیەك كە بەش ی زۆری ناوچەی ڕەسمكردن پڕبكاتەوە تەنها بۆشایی كەم لە
ئەملو ئەوال و سەروو خوارووەوە مابێتەوە ،وەكولە وێنەی  24-2دا دیارە.
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وێنەی 24-2

ئەم الكێشەیە ڕەسم بكە
بۆئەوەی مەشق لەسەر
بەكارهێنانیOsnap Tracking
بكەیت.

 .2كلیكی ئامرازی  Circleبكە یان  Cبنووسە و ئێنتەربكە.

 .3لە وەاڵمی پرسیاری Specify center for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan
]) radiusدا پیتی  Cداخڵبكە یان كلیكی الی ڕاستبكە و لە لیستە
كورتكراوەكەوە  Centerهەڵبژێرە.
 .4نیشاندەر بەرەو لێواری سەرەوەی الكێشەكە ببە تا ئاماژەپێكەری
 Midpointدەبینیت.
 .5نیشاندەرەكە ڕاستەوخۆ بەسەرهێمای  Osnapی  midpointدا تێپەڕێنە بەبێ ئەوەی كلیك بكەی ،لێرەدا ساتێكی كەم
بووەستە دەبینی  xێكی بچووك دەردەكەوێ( .زۆر بەوردی سەیركە چونكە  xەكە زۆربچووكە) .ئەمە هێمای osnap
 trackingە.
دەشتوانی لە جیاتی ئەمە بۆ دەركەوتن و شاردنەوەی هێمای  osnap trackingنیشاندەربەسەریدا تێپەڕێنیت.
ئێستا كاتێك نیشاندەربەرەو الی خوارەوە دەجوڵێنی ڕاستەهێڵێكی خاڵخاڵ لە خاڵی ناوەڕاستی هێڵی سەرەوەی
الكێشەكەوە دەردەكەوێ .نیشاندەرەكە  xێكی بچووكیش دەردەخات كە بە هێڵە خاڵخاڵەكەوە نووساوە و لەگەڵ
جواڵندنی نیشاندەردا دوای دەكەوێ.
 .6نیشاندەر بەرەو ناوەڕاستی باڵی الی چەپی الكێشەكە ببە .كلیك مەكە بەالم چركەیە لەوێدا بمێنەوە تا  xێكی بچووك
دەبینیت .ئێستا كاتێك نیشاندەرلەوێ دوردەخەیتەوە هێڵێكی خاڵخاڵی ئاسۆیی كە  xێكی بچووك بەسەرەكەیەوەیەتی
دەردەكەوێ و دوای نیشاندەردەكەوێ.
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 .7نیشاندەر بەرەو چەقی الكێشەكە ببە دەبینی دوو هێڵە خاڵخاڵەكە لەهەمان كاتدا دەردەكەون و  xێكی بچووك لە
خاڵییەكتربڕینیاندا دەردەكەوێ.

 .8لەگەڵ یەكتربڕینی ئەم دوو هێڵە خاڵخاڵە و دەركەوتنی  xە كە كلیك بكە بۆئەوەی چەقی الكێشەكە هەڵبژێریت.
 .9لە پرسیاری  Specify radius of circle or [Diameter]:دا لەهەر شوێنێكی ناو ڕەسمەكەدا كلیك بكە .لێرەدا نیوەتیرە
هیچ گرنگ نییە .بازنەكە بەتەواوی لە چەقی الكێشەكدا دەردەكەوێ وەكو لە وێنەی  25-2دا دەردەكەوێ.
وێنەی 25-2

بازنەكە بەتەواوی لە چەقی
الكێشەكەدا كێشراوە.

هەرچەندە لەم ڕاهێنانەدا ڕێکخستنی ئۆسناپی  Midpointت بەکارهێنا ،بەاڵم تۆ تەنها بە تاکە ڕێکخستنێکەوە پەیوەست
نیت .دەتوانی چەند ڕێکخستن پێویستت پێی بێت بەکاریانبهێنی بۆئەوەی جیۆمێترییەکی گونجاو هەڵبژێریت .دەشتوانی
چەند خاڵی هاوجێکردن پێویستت بێ بەکاربهێنی ،هەرچەندە لەم ڕاهێنانەدا تەنها دووانت بەکارهێنا .ئەگەر بتەوێ بازنەکە
بسڕەوە و ڕاهێنانەکە دووبارەبکەرەوە تا دەگەیتە ئەوەی تایبەتمەندی  osnap trackingبەکاربهێنیت.
هەروەك هەموو دووگمەکانی تری ناو  status barدەتوانی  osnap trackingهەڵبکەیت و بکوژێنیتەوە لەڕێگەی کلیککردنی دووگمەی
 Otrackیان لە ڕێگەی پەنجەنان بە دووگمەی  F11دا.

بەکارهێنانی تایبەتمەندی خاڵی شوێنکەوتنی کاتی Temporary Tracking Point
تایبەتمەندی  osnap trackingکە لە بڕگەی پێشتردا باسکرا خۆکارانە خاڵەکانی شوێنکەوتنت بۆ هەڵدەبژێرێ کاتێك کە
نیشاندەر بۆ ساتێك لەسەر شوێنێك ڕادەگریت .بۆئەوەی ئەم تایبەتمەندیە کاربکات پێویستت دەبێ دوگمەی Osnap
هەڵکرابێ .بەاڵم ئەی چۆن ئەگەربتەوێ  osnap trackingبەکاربهێنیت لە کاتێکدا دوگمەی  osnapکوژابێتەوە؟
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تایبەتمەندی خاڵی شوێنکەوتنی کاتی توانای ئەوەت پێدەدات کە خاڵەکانی شوێنکەوتن دیاری بکەی هەتا ئەگەردوگمەی
 Osnapکوژابێشیتەوە یان ئەگەرلە ڕێکخستنی  Osnapی هەنووکەییدا ئەو  osnapەی تێدا نەبێ کە دەتەوێ وەك خاڵی
شوێنکەوتن  tacking pointبەکاری بهێنیت .بۆ نموونە ،چی بکەی باشە ئەگەر بتەوێ  osnapی  endpointبەکاربهێنیت بۆ
خاڵی شوێنکەوتن بەاڵم تۆ لە ڕێکخستنەکاندا تەنها  osnapی  midpointت هەڵکردووە؟

ئەم ڕاهێنانەی خوارەوە ئەوە نیشاندەدات کە چۆن دەتوانیت خاڵی شوێنکەوتنی کاتی بەکاربهێنیت بۆ ئەوەی هەرosnap
ێك کە دەتەوێ لەم کاتەدا بەکاریبهێنیت:
 .1گەرپێشتر نیتە ،الکێشەیەك ڕەسم بکە بە شێوەیەك کە بەشێکی زۆری ناوچەی ڕەسمکردن بگرێتەوە تەنها بۆشایی
بچووك لە سەروخوارو ئەم الو الکانی بهێڵەرەوە وەکو پێشتر لە وێنەی Error! Reference source not 20-2
 found.دا نیشاندراوە
 .2ئەگەر ڕاهێنانەکەی پێش ئەمەت کردووە بازنەکەی نا الکێشەکە بسڕەوە بە کلیککردنی و پەنجەنان بە دوگمەی
 Deleteدا.
 .3دوگمەی  Object Snapلە ناو  status barدا بکوژێنەوە.

بەکارهێنانی  Osnap Trackingو  Polar Trackingپێکەوە
جگە لە توانای بەکارهێنانی هەرچەند خاڵی شوێنکەوتن کە بتەوێ دەشتوانی گۆشەی تری جگە لە گۆشە بنەڕەتیە وەستاوەکانی  0ºو
 90ºو  180ºو  270ºبەکاربهێنیت .بۆ نموونە دەتوانی خاڵێك لەسەرلێواری سەرەوەی الکێشەکە و بە گۆشەی  45ºلە قوژبنەکەی
سەرەوەیدا دیاری بکەیت.

بۆ ئەنجامدانی ئەم کارە ڕێکخستنەکانی ناو بەش ی  Polar Trackingلە دیالۆگ بۆکس ی  Drafting Settingsدا بەکاربهێنە( .سەیری بڕگەی
” گۆڕانكاری كردن لە ئاكاری  Polar Trackingدا” بکە) ئەگەربێتوو گۆشەی زیادکردنەکە بکەیتە  45ºو  Trackیش هەڵبکەی لە ڕێگەی
بەکارهێنانی بژارەی  All Polar Angle Settingsەوە ،بە مەش دەتوانی گۆشەی  45ºش جگە لە ئاراستە وەستاوە بنەڕەتیەکان
بەکاربهێنیت.

ئێستا تۆ ئامادەیت بۆئەوەی تایبەتمەندی خاڵی شوێنکەوتنی کاتی بەکاربهێنیت:
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 .1کلیکی ئامرازی  Circleبکە یان پیتی  Cبنووسە و ئێنتەر بکە.
 .2لە وەاڵمی پرسیاری  Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:دا دوگمەی  shiftدابگرە و کلیکی الی
ڕاست بکە و  Temporary Track pointهەڵبژێرە.
 .3دیسان  shiftداگرە و کلیکی الی ڕاست بکە و  Midpointهەڵبژێرە.
 .4نیشاندەر بەرەو لێواری سەرووی الکێشەکە بەرە تا ئاماژەپێکەری  Midpointدەبینی و کلیکی ئەم خاڵە بکە.
 .5دیسانەوە  Shiftداگرە و کلیکی الی ڕاست بکە و ئەم جارەش  Temporary Track Pointهەڵبژێرە.
 Shif .6ت داگرە و کلیکی الی ڕاست بکە و  Midpointهەڵبژێرە.
 .7نیشاندەر بەرەو لێواری الی چەپی الکێشەکە بەرە تا
ئاماژەپێکەری  Midpointدەبینی و کلیکی خاڵەکە بکە.
 .8نیشاندەر بەرەو چەقی الکێشەکە بەرە دەبینی دوو هێڵە
خاڵخاڵەکە لە هەمان کاتدا دەردەکەون و  xێکی
بچووکیش لە خاڵی یەکتربڕینیاندا دەردەکەوێت.
 .9لە کاتی دەرکەوتنی ئەم دوو هێڵە خاڵخاڵە و دەرکەوتنی
 xە کە لەخاڵی یەکتربڕینیاندا کلیك بکە بۆئەوەی چەقی
الکێشەکە دیاری بکەیت.
 .10لە وەاڵمی پرسیاری  Specift radius of circle or [Diameter]:دا لەهەر شوێنێکدا بێت کلیك بکە بۆئەوەی بازنەکە کۆتایی
پێبهێنیت ،چونکە لێرەدا نیوەتیرەی بازنەکە هیچ گرنگییەکی بۆ باسەکەمان نییە.
کاتێك کە ڕەسمێك قەرەباڵغ دەبێت لەوانەیە هاڵکردنی  running osnapsببێتە ڕێگرێك بۆ کارەکەت .لەم کاتەدا
تایبەتمەندی خاڵی شوێنکەوتنی کاتی توانای ئەوەت پێدەدات کە خاڵەکانی  osnapی شوێنکەوتن بەکاربهێنی بەبێ ئەوەی
 running osnapهەڵکرابێ.
تایبەتمەندی خاڵی شوێنکەوتنی کاتی و ئامرازەکانی ترکە ئاراستەبڕەکانی شوێنکەوتن بەکاردێنن پێویستیان بە ماوەیەك
مەشق لەسەر کردن هەیە ،بەاڵم هەر کە بەتەواوی لێی تێگەیشتی و توانیت بە باش ی بەکاری بهێنی دەبینی کە
یارمەتیدەرێکی زۆر باشە بۆ ڕەسکردنت.
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پوختە
ڕووبەری ڕەسمکردن و یەکەکانی ڕەسمکردن زۆر کات ئاڵۆزترین شتن لە ئۆتۆکاتدا ،هەرهیچ نەبێ بەهۆی کەمی ئەو
سنوورانەی کە هەیانە .هەرکە بە تەواوی لە چۆنێتی بەکارهێنانی ڕووبەری رەسمکردن و یەکەکانی ڕەسمکردن تێگەیشتی
دەتوانی بە متمانەیەکی باشترەوە ڕەسم بکەیت.
لە چاپتەری داهاتوودا دەتوانی ئەو زانیارییەی لە خوێندنی بابەتی تەنە ئەندازەکانی کە لە قوتابخانەدا فێری بووی
بەکاربهێنیت بۆئەوەی لەوە بگەی کە ئۆتۆکاد چۆن شوێنەکانی سەرتەنەکان دەدۆزێتەوە.
بەو پێەی مەبەست لە بەکارهێنانی ئۆتۆکاد بۆ ڕەسمکردن بریتیە لە ئەنجامدانی ڕەسمەکان بە دەقیقی ،لە بەشەکانی
داهاتوودا لە نزیکەوە ئاشنای ئەو ئامرازانە دەبی کە پێویستن بۆ بەدیهێنانی ئەم دەقیقییە ،وەکو بۆ نموونە  Osnapsو
 .Osnap trackingئەم چاپتەرە هەموو ڕێگەکانی  Osnapی شیکردەوە ،بەاڵم گەر بتەوێ تەنها گرنگی بە چۆنێتی
پێگەیشتنیان لە ڕێگەی لیستە کورتکراوەکانەوە بدەی ئەوا دەتوانی زۆربەباش ی سوود لە  Osnapەکان وەربگریت.
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ڕەسمکردنی تەنە دوو ڕەهەندییەکان یەکێکە لە بابەتە بنچینەییەکانی کە ئەم کتێبە گرتوویەتییە خۆی .بەشێکی زۆری
بەکارهێنەران بازبەسەرئەم چاپتەرەدا دەدەن و یەکسەردەست دەکەن بەڕەسمکردن بێئەوەی پێویستیان بە
بەکارهێنانی چاپتەرەکە هەبێت .بەاڵم لەڕاستیدا زۆرئامرازهەن کە لەوانەیە هەندێک ئاڵۆزبن و لە کاتی ڕەسمکردندا
بەکارهێنانیان وا ئاسان نەبێت .ئەگەر لەکاتی ڕەسمکردندا بۆت دەرکەوت کە پێویستت بە کەمێک یارمەتی زیاترهەیە ئەوا
دەتوانیت بگەڕێیتەوە سەرئەم چاپتەرە.
کاتێک لەئۆتۆکاددا ڕەسم دەکەیت ئەوا تۆ تەنەکانی ئۆتۆکادی وەک :هێڵ و بازنە و کەوان و ئێلیپس و هاچەکان دروست
دەکەیت .هەریەک لەم تەنانە کۆمەلێک تایبەتمەندیان هەیە :تایبەتمەندییە جیۆمەترییەکان وەک خاڵە جەمسەرییەکانی
هێڵێک و خاڵی چەق و نیوەتیرەی بازنەیەک .هەروەها هەندێک تایبەتمەندی ترکە پەیوەندی ڕاستەوخۆیان بە جیۆمەتری
تەنەکەوە نییە وەک ڕەنگی تەنەکە و ئەو چینانەی لەڕەسمکردنی تەنەکەدا بەکارهاتوون ( بۆ زانیاری زیاترلەسەرچینەکان
سەیری چاپتەری  7بکە).
کاتێک کە تەنەکان ڕەسم دەکەیت ئەوە تۆ ڵەڕاستیدا تایبەتمەندییە جیومەترییەکانیان دیاری دەکەیت.
تایبەتمەندییەکانی تربەپێی ئەو تایبەتمەندییە بنەڕەتیەی کە پێشترهەڵبژێراون دیاری دەکرێن ،وەکو ڕەنگی هەنووکەیی و
چینی هەنووکەیی .تۆ دەتوانیت لە توڵباری  Propertiesدا ئەم تایبەتمەندییە هەنووکەییانە هەچ کاتێک بتەوێت
دەستکاری بکەیت و بیانگۆڕیت ،لەبەرئەوه بەترسەوە ڕەسم مەکە و گۆڕانکاریەکان هەڵگرە بۆ دوایی.
ئەم چاپتەرە ئەم بابەتانەی گرتۆتە خۆی:










کارکردن لەگەڵ پانێلی  Drawدا
ڕەسمکردنی هێڵە ڕاستەکان Stright line
ڕەسمکردنی بازنە و کەوانەکان Circles and curves
ڕەسمکردنی چەماوە و کێرڤەکان Curves
ڕەسمکردنی هێڵە تەریبەکان Parallel lines
ڕەسمکردنی هەورەکانی گۆڕانکاری تیاکردن Revision clouds
کارکردن لەگەڵ هاچ و پڕکردنەوە تەواوەکان Hatch patterns and solid fills
ڕەسمکردنی چەندال و پۆلیگۆنەکان Polygons
بەکارهێنانی تەنە یارمەتیدەکانی خستنەڕوو و نواندنی ڕەسمەکان Drawing layouts
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کارکردن لەگەڵ پانێلی  Drawدا
لەم چاپتەرەدا پانێلی  Drawی ناو پۆلی  Homeزۆر بەکاردەهێنیت ،لەبەرئەوە دووڕاستی هەیە دەبێت هەمیشە لەبیرتبن.
یەکەم ئەوەیە کە پانێلی  Drawدەتوانرێت بەکلیککردنی تایتڵ بارەکەی فراوان بکرێت بۆئەوەی ئامرازی زیاتر نیشان
بدات.

دووەمیشیان ئەوەیە کە لە پانێلی  Drawدا چەند لیستێکی فلی ئاوت هەن .ئەگەر بەبیرتبێت لە چاپتەری  1دا باس ی
لیستە فلی ئاوتەکانمانکرد و وتمان ئەم لیستانە ئەوانەن کە بەکلیککردنی سەرەتیری تەنیشت ئایکۆنەکانیان ئامرازێک
دەکرێنەوه (وەک لە وێنەی  8-1ی ئەو چاپتەرەدا نیشاندراوە) .لەم چاپتەرەدا چەندەها ئامرازی ناو ئەو لیستە فلی
ئاوتیانە بەکاردەهێنین.

ڕەسمکردنی هێڵە ڕاستەکان
سەرەتاییترین و بنچینەییترین تەن لە ئۆتۆکاددا هێڵە .ئەگەرڕاهێنانەکانی چاپتەرەکانی پێشووترت ئەنجام دابێت ئەوە
بەدڵنیاییەوە هێڵیشت ڕەسمکردووە و ئامرازی  lineت بەکارهێناوە .ڕەسمکردنی هێڵ لە چوارهەنگاوی سەرەکی
پێکهاتووە:
 .1کلیکی ئامرازی  Lineبکە لە پانێلی  Drawی پۆلی  Homeدا یان لە هێڵی فەرمانەکاندا پیتی  Lداخڵبکە ئێنتەربکە.
 .2کلیکی خاڵی دەستپێک بکە یان کۆردیناتەکانی خاڵەکە داخڵبکە.
 .3بەردەوامبە لە هەڵبژاردنی خاڵەکاندا بەهۆی کلیککردنیان لەناو سنووری ڕەسمکردندا یان بەداخڵکردنی
کۆردیناتەکانیان بۆئەوەی زنجیرەیەک پارچە هێڵی بەیەکەوە بەستراو ڕەسمبکەیت.
 .4دووگمەی ئێنتەردابگرە بۆئەوەی فەرمانی  Lineکۆتایی پێبهێنی ،یان پیتی  Cداخڵبکە و ئێنتەربکە بۆئەوەی خاڵی
کۆتایی دوا پارچەهێڵ بە خاڵی سەرەتایی یەکەم پارچەهێڵ بگەیەنیت و بەمە کۆمەڵە هێڵەکە دابخەیت.
کاتێک زنجیرەیەک پارچەهێڵی بەیەکەوەبەستراو بە بەکارهێنانی فەرمانی  Lineڕەسم دەکەیت هەریەکە لەو پارچەهێاڵنە
تەنێکی سەربەخۆیە .دەتوانیت ئەم پارچەهێاڵنە بەجیا بگوێزیتەوە یان بەتەنها تایبەتمەندییەکانیان بگۆڕیت.
دیارە تۆ تەنها هێڵێک ڕەسم ناکەیت بەتەنیا .هێڵەکان بەزۆری گۆڕانی زۆریان تیادەکرێت .هەندێک لەو فەرمانانەی کە
بەزۆری لەگۆڕانکاریکردنەکاندا بەکاردێن بریتین لە  Trimو  Extendو  Filletو .Offset
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 Trimو  Extendیان زیادەی هێڵەکان دەبڕن یان هێڵەکان بەرەو تەنەکانی تردرێژدەکەنەوە Fillet .کۆتایی هێڵەکان بە
تەواوی بەیەک دەگەیەنێت یان کەوانێک لەنێوانیاندا درووستدەکات Offset .یش کۆپیەکی هێڵەکە تەریب بەخۆی
ڕەسمدەکات لە دووریەکی دیاریکراودا جێگیری دەکات.
لەبەرئەو گرنگیە زۆرەی هێڵەکان لەڕەسمکردندا هەیانە لەوانەیە هەرزوو هەست بەوەبکەیت کە پێویستت بە
زنجیرەیەک پارچەهێڵی بەیەکەوە بەستراو هەیە کە وەک یەک تەن ڕەفتاربکەن لەجیاتی زنجیرە پارچەهێڵی جیاجیا،
جۆرێکی ترله تەنەکان کە پێی دەوترێت فرەهێڵ  Polylineڕێک بەو شێوەیەیە .بە بەکارهێنانی فەرمانی Polyline
دەتوانیت زنجیرەیەک پارچەهێڵی بەیەکەوە بەسراو ڕەسمبکەیت کە وەک یەک تاکە تەن ڕەفتاردەکەن .لەڕاستیدا الکێشە
فرەهێڵێکی داخراوە ،هەروەها چەندال  Polygonەکانیش کە دواتر زیاترباسیان دەکەین بە هەمان شێوە.
بۆئەوەی فرەهێڵێک ڕەسمبکەیت کلیکی ئامرازی  Polylineبکە لە پانێلی  Drawی پۆلی  Homeدا یان لە هێڵی فەرمانەکاندا
پیتەکانی  PLداخڵبکە و ئێنتەربکه ،ئینجا دەست بکە بە هەڵبژاردنی خاڵەکان هەروەک چۆن لەکاتی بەکارهێنانی فەرمانی
 Lineدا کردمان .کاتێک لە هەڵبژاردنی خاڵەکان تەواو بوویت ئێنتەربکە بۆئەوەی کۆتایی بە فەرمانەکە بهێنیت.
کاتێک کلیکی فرەهێڵێک دەکەیت لە جیاتی ئەوەی تەنها پارچەهێڵێکت بۆهەڵبژێررێت هەموو پارچەهێڵەکان بەیەکەوە
هەڵدەبژێررێن .دەتوانیت فرەهێڵێک پارچە پارچە بکەیت و بەشەکانی کە لێی پێکهاتووە لەیەک جیابکەیتەوە بەهۆی
بەکارهێنانی فەرمانی  Explodeەوە( .بۆ زانیاری زیاترلەسەر Explodeسەیری چاپتەری  4بکە).
فرەهێڵەکان دەتوانن یارمەتیت بدەن بۆ ڕەسمکردنی هەندێک جۆرە تەن بەخێرایی .وێنەی  1-3نموونەی چەند فرەهێڵێک
نیشان دەدات کە یان تەنها بەهۆی فەرمانی  Polylineەوە دروستکراون یان گۆڕانکاریان تیاکراوە بۆئەوەی شێوەی
ئاڵۆزتریان لێدروستبکرێت.
وێنەی __1-3
هەرچەندە فەرمانی جیاواز بەكارهاتووە بۆ
ڕەسمكردنی ئەم تەنانە بەاڵم ئەمانە هەموویان
فرەهێڵن و دەتوانرێت گۆڕانكاریان تیابكرێت بۆئەوەی
شێوەی جیاوازوەربگرن.

ڕەسمکردنی بازنە و کەوانەکان
دوای هێڵەکان بازنە و کەوانەکان ئاسانترینی تەنەکان بۆ ڕەسمکردن ،بەاڵم وەک هەموو فەرمانەکانی تری ئۆتۆکاد
ئەمانیش کۆمەڵێک بژارەی زۆردەخەنە بەردەست بۆئەوەی توانای ئەوەت پێبدەن هەموو کاتێک بتوانیت ڕەسمیان
بکەیت.
بەکارهێنانی بژارەکانی بازنە Circle options
کلیکی ئامرازی  Circleبکە لە پانێلی  Drawی پۆلی  Homeدا یان لە هێڵی فەرمانەکاندا پیتی  Cداخڵبکە و ئێنتەربکه ،ئینجا
کلیکی ئەو شوێنە بکە کە دەتەوێت ببێتە چەقی بازنەکە و کلیکی خاڵێکی تریش بکە بۆئەوەی نیوەتیرەی بازنەکە دیاری
بکەیت یان بڕی نیوەتیرەکە بەژمارە لە کیبۆردەوە داخڵبکە .دەشتوانیت  Osnapبەکاربهێنیت بۆ هەڵبژاردنی خاڵەکانی سەر
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تەنەکان بە دەقیقی بۆ دیاریکردنی خاڵی چەق و نیوەتیرەی بازنەکە .هەروەها دەشتوانیت لەجیاتی نیوەتیرە تیرەی بازنەکە
دیاری بکەیت بەداخڵکردنی پیتی  Dدوای هەڵبژاردنی خاڵی چەقی بازنەکە.
بەکارهێنانی بژارەی  2Pبۆ دیاریکردنی تیرەی بازنەکە
ئەگەر بتەوێت بازنەیەک لەسەر بنچینەی دوو خاڵ ڕەسمبکەیت ئەوا دەتوانیت بژارەی  P2بەکاربهێنیت بەم شێوەیەی
خوارەوە:
 .1کلیکی ئامرازی  Circleبکە لە پانێلی  Drawدا یان لە هێڵی فەرمانەکاندا پیتی  Cداخڵبکە و ئێنتەربکە.
 P2 .2داخڵبکە و ئێنتەربکە ،یان کلیکی الی ڕاست بکەو لە لیستە کورتکراوەکەوە  P2هەڵبژێرە.
 .3لە وەاڵمی پەیامی  Specify first end point of circle’s diameter:دا کلیکی یەکەم خاڵ بکە.
 .4لەوەاڵمی پەیامی  Specify second end point of circle’s diameter:شدا کلیکی خاڵی دووەم بکە.
لە ئەنجامدا بازنەیەک دەردەکەوێت کە دوو خاڵەکە وەک خاڵی سەرەتاو کۆتایی تیرەی بازنەکە بەکارهێناوە.
دەشتوانیت لە بگەڕی پێڕستەکانەوە  Draw → Cicle → 2 Pointsهەڵبژێریت یان لە فلی ئاوتی ئامرازی  Circleی ناو
شریتی سەرەکی نەرمەکااڵکەوە بژارەی  Point-2هەڵبژێریت بۆئەوەی ڕاستەوخۆ بچیتە سەرهانگاوی هەڵبژاردنی دوو
خاڵەکە .دەشتوانیت بۆ هەڵبژاردنی خاڵەکان بەدەقیقی لەسەرتەنەکان  Osnapەکان بەکاربهێنیت.

بەکارهێنانی بژارەی  3Pبۆ دیاریکردنی سێ خاڵی سەر بازنەکە
ئەگەر زانیت کە پێویستت بە بازنەیەکە کە بە س ێ خاڵدا تێبپەڕێت بەاڵم نازانی خاڵی چەقەکەی دەکەوێتە کوێوە و
نیوەتیرەکەش ی نازانی ئەوا دەتوانیت بژارەی  P3بەکاربهێنیت .ئەمە توانای ئەوەت پێدەدات کە س ێ خاڵ هەڵبژێریت
بۆئەوەی شوێنی بازنەکە دیاری بکەیت.
 .1کلیکی ئامرازی  Circleبکە لە پانێلی  Drawدا یان لە هێڵی فەرمانەکاندا پیتی  Cداخڵبکە و ئێنتەربکە.
 P3 .2داخڵبکە و ئێنتەربکە ،یان کلیکی الی ڕاست بکەو لە لیستە کورتکراوەکەوە  P3هەڵبژێرە.
 .3ئەو س ێ خاڵە هەڵێبژێرە کە دەتەوێت بازنەکە پێیاندا بڕوات.
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دەشتوانیت لە بگەڕی پێڕستەکانەوە  Draw → Circle → 3Pهەڵبژێریت ،یان لە فلی ئاوتی ئامرازی  Circleی ناو شریتی
سەرەکی نەرمەکااڵکەوە بژارەی  Point-3هەڵبژێریت بۆئەوەی ڕاستەوخۆ بچیتە سەرهانگاوی هەڵبژاردنی دوو خاڵەکە.
دەشتوانی بۆ هەڵبژاردنی خاڵەکان بەدەقیقی لەسەرتەنەکان  Osnapەکان بەکاربهێنیت .بەکارهێنانێکی  Osnapلەگەڵ
بژارەی  P3دا بۆ ئەوەیە بازنەیەک ڕەسمبکەی کە لێکەوت بێت لەگەڵ سێبازنە یان کەوانی تردا .لە بگەڕی پێڕستەکانەوە
 Draw → Circle → 3Pهەڵبژێرە و ئینجا  Osnapی  Tanبەکاربێنە بۆئەوەی بازنەیەک هەڵبژێریت .پاشان  Osnapی
 Tanدیسانەوە بەکاربێنەوە بۆئەوەی دوو بازنەی تریش هەڵبژێریت .بژارەی  Draw → Circle → Tan, Tan, Tanیش هەر
بەو شێوەیە کاردەکات.
بەکارهێنانی بژارەی  Tan Tan Radiusبۆ هەڵبژاردنی تەنی لێکەوت و نیوەتیرەیەک
هەروەها دەشتوانیت بازنەیەک کە لێکەوت بێت بۆ دووتەن ڕەسمبکەیت .بەاڵم دەبێت نیوەتیرەکەی دیاری بکەیت.
 .1کلیکی ئامرازی  Circleبکە لەناو پانێلی  Drawدا.
وێنەی __2-3
ڕەسمکردنی بازنەیەک کە
لێکەوتی س ێ بازنەی تربێت

 .2پیتەکانی  trr 8داخڵبکە و ئینتەربکە ،یان کلیکی الی ڕاست بکە و لە لیستە کورتکراوەکەوە Ttr (tan tan
) radiusهەڵبژێرە.
 .3دوو تەن هەڵبژێرە بۆئەوەی ببنە لێکەوتی بازنەکە و پاشان نرخی نیوەتیرەکەی داخڵبکە (سەیری وێنەی  3-3بکە).
وێنەی __3-3
ڕەسمكردنی بازنەیەكی
لێكەوت بۆ دوو تەنی تر
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دەشتوانیت  Draw → Circle →Tan, Tan, Radiusلە بگەڕی پێڕستەکاندا بۆ هەمان مەبەست بەکاربهێنیت ،یان لە
فلی ئاوتی ئامرازی  Circleلەناو پانێلی  Drawدا  Tan, Tan, Radiusهەڵبژێریت.
ئۆتۆکاد هەتا بتوانێت هەوڵدەدات بازنەیەک بەپێی دراو و داواکراوی خۆت بۆ ڕەسمبکات ،بەاڵم ئەگەربارودۆخەکە و ئەو
دراوانەی خۆت داخڵیان دەکەیت ناتەواو بوون ئەوە چاوەڕێی موعجیزە مەکە.
بەکارهێنانی بژارەی کەوان Arc
ڕێگەی سەرەکی و بنەڕەتی بۆ ڕەسمکردنی کەوانەکان
لە ئۆتۆکاددا ئەمەی خوارەوەیە:
 .1لە پانێلی  Drawدا کلیکی ئامرازی  Arcبکە ،یان
پیتی  A8داخڵبکە.
 .2خاڵی سەرەتا هەڵبژێرە.
 .3خاڵێکی دووەم هەڵبژێرە کە دەبێت کەوانە کە
پیای تێپەڕێت.
 .4خاڵی کۆتایی هەڵبژێرە.

وێنەی  :4-3ڕێگەكانی ڕەسمكردنی كەوان .ژمارەكانزنجیرەی هەڵبژاردنی
خاڵەكان نیشان دەدەن.
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ئەگەرلەبەرهەرهۆیەک بێت نەتتوانی ئەم ڕێگە بنەڕەتیەی ڕەسمکردنی کەوانەکان بەکاربهێنیت ئەوە بزانە کە چەندەها
ڕێگەی ترهەن بۆ ڕەسمکردنی کەوانەکان لە ئۆتۆکاددا .لە بگەڕی پێڕستەکاندا  Draw→Arcهەڵبژێرە بۆئەوەی لیستێکت
بۆ بکرێتەوە کە  11ڕێگەی تێدایە کە بۆ ڕەسمکردنی کەوانەکان بەکاردێن .یەکەم بژارە  3 Pointsبژارە بنەڕەتیەکەیە کە
باسمانکرد .وێنەی  5-3شێوەی کارکردنی بژارەکانی تر نیشان دەدات.
بژارە بەردەوامەکە کە لە بنکەی لیستەکەدا نیشاندراوە توانای ئەوەت پێدەدات کە کەوانێک ڕەسمبکەیت کە بەردەوامی
بە دوا هێڵ یا ن دوا کەوانی ڕەسمکراو بدات .لەوانە یە تێبینی ئەوە بکەیت کە کاتێک فەرمانی  Arcپەیامی یەکەمینی لە
هێڵی فەرمانەکاندا دەردەخات بژارەی  Continueی لەگەڵدا نییە  .بۆئەوەی بەردەوامی بە کەوانێک بدەیت لە بگەڕی
پێڕستەکانەوە  Draw → Arc → Continueهەڵبژێرە یان فەرمانی  Arcدەستپێبکە و پاشان لەجیاتی هەڵبژاردنی خاڵی
سەرەتا یان داخڵکردنی بژارەیەک ئێنتەردابگرە .بەمە کەوانەکە لە دواهێڵ یان کەوانی ڕەسمکراوەوە دەستپێدەکات.
دەتوانیت كەوانێك ڕەسمبكەیت بە هۆی سەرەتا ڕەسمكردنی بازنەیەك و دوو هێڵ یان دوو تەنی تركە لەگەڵ بازنەكەدا یەكتردەبڕن.
پاشان فەرمانی  Trimبەكاربهێنە بۆئەوەی هەموو ئەو بەشانەی بازنەكە كەدەكەونە دوای خاڵییەكتربڕینەكانی لەگەڵ دوو هێڵەكە یان دوو
تەنەكەی تردا ببڕیت .ئەم ڕێگەیە سوودمەندە بۆ دروستكردنی كەوانێك كە بە تەنی ترەوە لكاوە .بۆ زانیاری زیاترلەسەرفەرمانی Trim
سەیری چاپتەری  4بكە.

ڕەسمکردنی کێرڤەکان
هەموو ئەو شتانەی ڕەسمیان دەکەیت لە هێڵی ڕاست و بازنەی تەواو پێکنایەن .بۆ کێرڤە زۆرئالۆزەکان ئۆتۆکاد چەند
ئامرازێکی تری تیایە .تەنە شێوەی تەشیلەییەکان  Ellipsesوکەوانە شێوە تەشیلەییەکان دووجۆرە تەنن کە هەر
لەناوەکانیانەوە دیارە ئالۆزترن Spline .ەکان بەتایبەتی بۆ ڕەسمکردنی ئەو کێرڤانە بەکاردێن کە دەتوانن بەئاسانی شێوەی
جیاوازوەربگرن یان هەرکاتێک بتەوێت شێوەکەیان بگۆڕیت.
فرەهێڵەکان  Polylineجۆرە تەنێکن کەدەتوانرێت بۆ هەموو مەبەستێک بەکاربهێنرێن و دەتوانیت بەهۆی پۆلی الینەوە
هەموو شێوەیەک ڕەسم بکەیت ،هەرلە شێوە چەندال ناڕێکە داخراوەکانەوە تا هێڵە درێژە خواروخێچە کونتوریەکانی کە
لە نەخشە تۆپۆگرافیەکاندا دەیان بینین .ئەگەرهەچ کاتێک پێویستیت بەڕەسمکردنی یەکێک لەم شێوە ئاڵۆزانە بوو
ئەوا سەیری ئەم بەشەی الی خوارەوە بکە.

ڕەسمکردنی ئێلیپسەکان Ellipses
کاتێک ئیلیپسێک ڕەسم دەکەیت ئەوەت لەبیربێت کە دوو تەوەرەی هەیە ،تەوەرەی گەورە و تەوەرەی بچووک وەک لە
وێنەی  6-3دا نیشاندراوە .کە ئەم ئامرازە هەڵدەبژێریت پەیامێک دەردەکەوێت کە پرسیاری ئەوە دەکات تەوەرەیەک
هەڵبژێریت ،گرنگ نییە کام
تەوەرەیەیان لەپێشەوە
هەڵدەبژێریت ،دەکرێت تەوەرەی
بچووک بێت یان تەوەرەی گەوره
هەڵبژێریت بە پێی خواست و
پێویستی خۆت.
وێنەی  :6-3ڕەسمکردنیی ئیلیپسێک
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ڕێگەی بنەڕەتی بۆ ڕەسمکردنی ئیلیپس هەڵبژاردنی دووخاڵە کە سەرەتا و کۆتایی تەوەرەیەک لە تەوەرەکانی ئیلیپسەکە
دیاری دەکەن ،پاشان هەڵبژاردنی خاڵێکی ترە بۆ دیاریکردنی تەوەرەکەی تریش .ئەم هەنگاوانەی خوارەوە ئەمە ڕوون
دەکەنەوە:
 .1لە پانێلی  Drawدا کلیکی ئامرازی  Ellipseبکە یان  el8داخڵبکە و ئێنتەربکە .دەشتوانیت لە بگەڕی پێڕستەکانەوە
 Draw→Ellipse→Axisهەڵبژێریت یان لەفلی ئاوتی ئامرازی  Ellipseی ناو پانێلی  Drawەوە  Axisهەڵبژێریت.
 .2لەوەاڵمی پەیامی  Specify axis endpoint of elipse or [Arc/Center]:دا کلیکی خاڵێک بکە بۆ دەستنیشانکردنی سەرێکی
یەکێک لەتەوەرەکانی ئیلیپسەکە وەک پێشترلە وێنەی  6-3دا نیشاندراوە.
 .3لەوەاڵمی پەیامی  Specify other endpoint of axis:دا کلیکی خاڵێکی تربکە بۆ سەرەکەی تری تەوەرەکە ،وەک لە وێنەی
 6-3دا دەیبینیت ،بەمە ئیلیپسێک دەردەکەوێت کە بەو دووخاڵەوە نووساوە کە ئێستا هەڵتبژاردن .لەگەڵ
جواڵنی نیشاندەردا ئیلیپسەکە شێوەی دەگۆڕێت بۆئەوەی دوای نیشاندەر بکەوێت.
 .4لەوەاڵمی پەیامی  Specify distance to other axis or [Rotation]:دا کلیکی خاڵێکی تر بکە بۆئەوەی ئیلیپسەکە بەتەواوی
ڕەسمبکەیت.
لەوانەیە لە هەنگاوی چوارەمی سەرەوەدا تێبینی بژارەی  Rotationت کردبێت .بە هەڵبژاردنی ئەم بژارەیە بازنەیەکی س ێ
ڕەهەندت بۆ دەردەکەوێت وەکو ئەو بازنانەی لەدیمەنە ئایزۆمەترییەکان یان دیمەنە س ێ ڕەهەندییەکان  3Dدا
دەردەکەون .ئەگەر لە هەنگاوی چوارەمدا لەجیاتی کلیککردنی خاڵێک پیتی  R8داخڵبکەیت ئەوا دەتوانیت نرخێک
داخڵبکەی بۆ دەستنیشانکردنی ئەو گۆشەیەیەی کە دەبێتە گۆشەی بینینی بازنە س ێ ڕەهەندییەکە.
دەتوانیت لەكاتی ڕەسمكردنی ئیلیپسیشدا وەك ئامرازەكانی تر  Osnapەكان بەكاربهێنی بۆ دیاریكردنی خاڵەكان
بەدەقیقی .

ئەگەرچەقی ئیلیپسێک لە شوێنێکی دیایکراودا دابنێیت ئەوا دەتوانیت لە هەنگاوی دووەمی سەرەوەدا بژارەی Center
هەڵبژێریت ،بەم شێوەیە:
 .5لە پانێلی  Drawدا کلیکی ئامرازی  Ellipseبکە یان  el8داخڵبکە.
 .6پیتی  C8داخڵبکە (یان کلیکی الی ڕاست بکە و لە لیستە کورتکراوەکەوە بژارەی  Centerهەڵبژێرە) ،پاشان
خاڵێک بۆ چەقی ئیلیپسەکە هەڵبژێرە (سەیری وێنەی  7-3بکە) .بەمە هێڵێکی الستیکی هەڵواسراو لەو خاڵەوە کە
هەڵتبژارد دەردەپەڕێت.
وێنەی __7-3
ڕەسمكردنی ئیلیپسێك
لە خاڵێكی چەقەوە.

وێنەی 1-3
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 .7لەوەاڵمی پەیامی  Specify endpoint of axis:دا خاڵێک هەڵبژێرە بۆئەوەی تەوەرەیەکی ئیلیپسەکە دیاری بکەیت.
 .8لە وەاڵمی پەیامی  Specify distance to other axis or [Rotation]:دا کلیکی خاڵێک هەڵبژێرە بۆئەوەی تەوەرەی ئیلیپسەکە
دەستنیشان بکەیت.
ڕەسمکردنی کەوانە شێوە تەشیلەییەکان Elliptical Arcs
کەوانە تەشیلەییەکانیش هەرلەڕێگەی ئامرازی  Ellipseەوە ڕەسمدەکرێن .لە بژارەکانی بگەڕی پێڕستەکان و فلی ئاوتی
ئامرازی  Ellipseلە پانێلی  Drawدا ئامرازێک هەیە کە ناوی  Ellipse Arcە .ڕەسمکردنی کەوانەیەکی تەشیلەیی هەروەک
ڕەسمکردنی ئیلیپس وایە بەاڵم لێرەدا دەبێ گۆشەی سەرەتا و کۆتایی کەوانەکە دیاری بکەیت ،بەم شێوەیەی خوارەوە:
 .1لە فلی ئاوتی ئامرازی  Ellipseی ناو پانێلی  Drawدا کلیکی ئامرازی  Ellipse Arcبکە ،یان لە بگەڕی پێڕستەکانەوە
 Draw→Ellipse→Arcهەڵبژێرە.
 .2لەوەاڵمی پەیامی  Specify axis endpoint of elliptical arc or [Arc]:دا کلیکی یەکەم خاڵ بکە بۆ دەستنیشانکردنی سەرێکی
یەکێک لەتەوەرەکانی ئیلیپسەکە ،وەک لە وێنەی 8-3نیشاندراوە.
 .3لەوەاڵمی پەیامی  Specify other endpoint of axis:دا کلیکی سەرەکەی تری تەوەرەکە بکە .هەرکە ئەمەت کرد ئیلیپسێک
دەبینیت کە لەودووخاڵەدا جێگیرکراوە کە پێشترهەڵتبژاردن .کاتێک نیشاندەردەجوڵێنیت ئیلیپسەکە شێوەی
خۆی دەگۆڕێت و دوای نیشاندەردەکەوێت.
وێنەی __8-3
ڕەسمكردنی كەوانەیەكی
تەشیلەیی

 .4لەوەاڵمی پەیامی  Specify distance to other axis or [Rotation]:دا کلیکی خاڵێکی تر بکە بۆئەوەی کەوانەکە شێوەی کۆتایی
وەربگرێت بەو شێوەیەی کە خۆت دەتەوێت.
 .5لەگەڵ دەرکەوتنی پەیامی  Specify start angle or [Parameter]:دا هێڵێکی الستیکی سەربەست لەچەقی ئیلیپسەکەوە
دەردەپەڕێ ئەمە یارمەتی دەدات لە دەرخستنی دیمەنی سەرەتایی کەوانەکە .کلیکی خاڵێک بکە بۆ دەستنیشانکردنی
سەرەتای کەوانەکە.
ئێستا پەیامێکی تردەردەکەوێت کە  Specify end angle or [Parameter/Included angle]:ە .دەبینیت لەهەمان کاتدا کەوانێکی
تەشیلەیی دەردەکەوێت لەو شوێنەوە کە لەهەنگاوی پێشووتردا خۆت دیاریت کرد .کاتێک نیشاندەردەجوڵێنیت دەبینیت
کە کەوانەکەش گەورەو بچووک دەبێتەوە بەپێی ئاراستەی جواڵندنی نیشاندەرەکە .دواجار کلیکی خاڵێک بکە بۆ
جێگیرکردنی کەوانەک لەشوێنێکدا.
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ڕەسمکردنی کێرڤە نەرمەکان Smooth Curves
چ تۆ ئەندازیاری دیزاینکردنی کەشتیە گەورەکان بیت یان ئەندازیاری شارستانی بیت و نەخشە کنتوریەکان ڕەسم بکەیت
هەر پێویستت بە ڕێگایەک دەبێت بۆ ڕەسمکردنی کێرڤە نەرمە شێوە گۆڕاوەکان .ئۆتۆکاد دوو کۆماندی تێدایە کە دەتوانن
ئەم کارە بکەن .بەهۆی  Splineەکانەوە دەتوانیت کێرڤی وا ڕەسم بکەیت کە دەتوانیت بیانگۆڕیت بۆ سپلینە گونجاوە
ناڕێکەکان )Non-uniform rational B-spline( NUBRSی کە لە دروستکردنی شێوە گرافیکیە ئاڵۆزەکاندا زۆربەکاردێن.
وەک پێشترباسمانکرد فرەهێڵ یان پۆلی الینەکان جۆرە هێڵێکن کە دەتوانرێت بۆ مەبەستی جۆراوجۆر بەکاربێن ،بەو پێ
یە ئەمانیش دەتوانرێت بۆ ڕەسمکردنی کێرڤە نەرمەکان بەکاربهێنرێن .ئەگەر پێویستت بە کێرڤی دەقیق و تەواو بێت ئەوە
باشترە فەرمانی  Splineبەکاربهێنیت بۆئەوەی کێرڤە  NURBSەکان ڕەسمبکەیت( .وێنەی )9-3
وێنەی __9-3
ڕەسمكردنی كێرڤێكی سپلین

بۆ ڕەسمکردنی سپلینێک ئەم هەنگاوانەی خوارەوە جێبەجێ بکە:
 .9لە پانێلی  Drawدا کلیکی ئامرازی  Splineبکە یان لە بگەڕی پێڕستەکانەوە  Draw→Splineهەڵبژێرە.
 .10لەوەاڵمی پەیامی  Specify first point or [object]:دا خاڵی سەرەتای سپلینەکە هەڵبژێرە.
 .11لە وەاڵمی پەیامی  Specify next:دا خاڵێکی ترهەڵبژێرە.
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 .12لە وەاڵمی پەیامی  Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>:دا بەردەوام بە لەهەڵبژاردنی خاڵدا.
لەگەڵ هەڵبژاردنی خاڵەکاندا کێرڤێک دەردەکەوێت کە بەهەموو ئەو خااڵنەدا تێدەپەڕێت کە کلیکیان دەکەیت،
کە کێرڤەکەت تەواوکرد ئێنتەردابگرە بۆئەوەی کۆتایی بە ڕەسمکردنی کێرڤەکە بهێنیت.
 .13دوای ئەمە پەیامی  Specify end tangent:دەردەکەوێت و هێڵێکی الستیکی سەربەستیش لە خاڵی سەرەتای
سپلینەکەوە دەردەپەڕێت ،ئەمە ڕێگەت پێدەدات کە گۆشەی لێکەوتی سەرەتای سپلینەکە بەویستی خۆت
بگۆڕیت .دەتوانیت ئێنتەردابگریت بۆئەوەی گۆشە بنەڕەتییەکە قبووڵ بکەیت یان بەهۆی هێڵە
سەربەستەکەوە ئیشارەت بۆ ئاراستەیەک بکەیت و کلیک بکەیت .دوایی هەچ کاتێک بتەوێت دەتوانیت ئەمە
بگۆڕیت.
لەبنەڕەتدا ئۆتۆکاد سپلینێک ڕەسم دەکات کە بەو خااڵنەدا دەڕوات کە خۆت کلیکی دەکەیت .دەتوانیت لەکاتی
ڕەسمکردندا بژارەی سنووری ناڕێکی  Fit toleranceبگۆڕیت بۆئەوەی ئەو خااڵنەی کە هەڵیاندەبژێریت ئاراستەیەک بۆ
سپلینەکە دیاری بکەن لەجیاتی ئەوەی خاڵێک بن لەسەر سپلینەکە خۆی .لەهەنگاوی  4ی ڕاهێنانەکەدا دوو بژارە
دەبینرێن  Closeو  ،Fit toleranceئەگەر پیتی  F8داخڵبکەیت ئەوا دەتوانیت نرخێک داخڵبکەیت بۆئەوەی بڕی ڕاکێشانی
کێرڤەکە لەالیەن خاڵەکەوە دیای بکەیت .ئەگەرنرخەکە سفر بێت ئەوا کێرڤەکە بەئاراستەی خاڵە هەڵبژێرراوەکە
دەڕوات بەس بەناویدا ناڕوات ،وەک لە وێنەی  10-3دا دەیبینین.
وێنەی __10-3
كاریگەری بەكارهێنانی
بژارەی  Fit toleranceلەگەڵ
سپلیندا

نرخی  Fit Toleranceتەنها كارلە خاڵە هەنووكەییەكە ناكات بەڵكو كاردەكاتە سەرهەموو خاڵەكانی سپلینەكە .بەڵئم دەتوانی fit
 toleranceی خاڵە جیاوازەكان بگۆڕی بەهۆی بەكارهێنانی فەرمانی  Splineditەوە كە لە چاپتەری  5دا باسكراوە.

ڕەسمکردنی کێرڤەکان بەهۆی فرەهێڵ  Polylineەکانەوە
ئەگەر پێویستت بە کێرڤی سپلینی زۆردەقیق نییە ئەوا دەتوانیت کێرڤەکان بەهۆی بەکارهێنانی فەرمانی  Polylineەوە
ڕەسمبکەیت .فرەهێڵەکان هەمەالیەنترین جۆرەتەنن لەئۆتۆکاددا چونکە ئەمانە بەئاسانی دەتوانرێت شێوەی جیاواز
وەربگرن و بەخێراییش گۆڕانکاریان تیابکرێت .دەتوانیت بەخێرایی ڕووبەری ناوچەیەک بدۆزیتەوە کە بە فرەهێڵێک
داخراوە .دەشتوانیت هەرکاتێک بتەوێت فرەهێڵێک بتەقێنیتەوە ( Explodeی بکەیت) و دابەش ی بکەیتە سەرئەو
پارچانەی لێی پێکهاتووە .ئەمە کارێکە کە ناتوانیت لەگەڵ سپلینەکاندا بیکەیت.
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بۆئەوەی فرەهێڵێک بەکاربهێنیت بۆ ڕەسمکردنی کێرڤێک ئەم هەنگاوانەی خوارەرەوە ئەنجام بدە:
لەپانێلی  Drawدا کلیکی ئامرازی  Polylineبکە یان لە بگەڕی پێڕستەکانەوە  Draw→Polylineهەڵبژێرە ،یانیش لەهێڵی
فەرمانەکاندا پیتەکانی  pl8داخڵبکە.
 .1لە وەاڵمی پەیامی  Specify start point:دا خاڵێک هەڵبژێرە.
 .2لەوەاڵمی پەیامی  Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:دا بەردەوامبە لەهەڵبژاردنی خاڵدا.
دەبینیت لەنێوان هەردوو خاڵێکدا هێڵێک دەردەکەوێت.
 .3کاتێک لە هەڵبژاردنی خاڵەکان تەواوبوویت ئێنتەردابگرە یان کلیکی الی ڕاستبکە و  Enterهەڵبژێرە.
لەوانەیە فرەهێڵەکە زۆرلەکێرڤ نەچێت ،بەاڵم دەتوانیت فەرمانی ( Peditکورتکراوەکەی  PEیە) بەکاربهێنیت بۆ
گۆڕانکاریکردن تیایدا:
 .4لە بگەڕی پێڕستەکانەوە Modify →Object →Polylineهەڵبژێرە ،یان پیتەکانی  pe8داخڵبکە.
 .5لەوەاڵمی پەیامی  PEDIT Select polyline or [Multiple]:دا ئەو فرەهێڵە هەڵبژێرە کە ڕەسمتکرد.
 .6لە وەاڵمی پەیامی  Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]:دا پیتی  S8ئێنتەر
بکە بۆئەوەی بژارەی  Splineهەڵبژێریت .بەمە هێڵە ڕاستەکانی فرەهێڵەکە شێوەی خۆیان دەگۆڕن بۆ شێوەی
کێرڤ ،وەک لە وێنەی  11-3دا دەیبینین.
وێنەی __11-3
ژارەی Splineی
اریگەری ب
ك
ەر
انی  Peditلەس
فەرم
هێڵەڕاستەكانی فرەهێڵەكە

تێبینی ئەوەبکە کە ئەو سپلینەی بەهۆی فرەهێڵەکانەوە ڕەسم دەکرێت بەو خااڵنەدا تێناپەڕێت کە لەکاتی ڕەسمکردنی
فرەهێڵەکەدا هەڵبژێرراون .لەجیاتی ئەمە کێرڤەکە بەرەو خاڵەکان ڕاکێشراوە بەبێئەوەی پیایاندا بڕوات .ئەمە هەمان
ئاکاری سپلینێکە کە بەڕێگاکەی پێشتر ڕەسمکراوە و تیایدا بژارەی  Fit Toleranceنرخی  1ی دراوەتێ.
ڕێگایەکی تر بۆ گۆڕینی هێڵەڕاستەکان بۆ کێرڤ بەکارهێنانی بژارەی  Fitە لە فەرمانی  Peditدا .لەجیاتی بەکارهێنانی بژارەی
 Splineلەهەنگاوی سێیەمی ڕاهێنانەکەدا .بۆبەکارهێنانی بژارەی  Fitدەتوانیت پیتی  F8داخڵبکەیت و بەمه فرەهێڵە هێڵ
ڕاستەکە دەگۆڕڕێت بۆ کۆمەڵە کێرڤێک ،وەک لە وێنەی  Error! Reference source not found. 12-3نیشاندراوە.
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وێنەی __12-3
بژارەی  Fitلەگەڵ فرەهێڵێكی
هێڵ ڕاستدا بەكارهاتووە

لەبەرئەوەی لێرەدا کەوان بەکارهاتووە کەواتە کێرڤەکە نەرم نییە ،بەاڵم فرەهێڵەکە بەهەموو خاڵەکانی سەرەتا و کۆتایی
ئەو هێاڵنەدا تێدەپەڕێت کە لەبنەڕەتدا پۆلی الینەکەیان پێکهێناوە.
ئەگەرکێرڤێکی سپلینت بەهۆی فەرمانی  Polylineەوە دروستکردبێت بەاڵم دوایی بتەوێت بیکەیتە سپلینێکی ڕاستی ئەوا
دەتوانیت بەهۆی فەرمانی  Splineەوە بیگۆڕیت .ئەمە توانای ئەوەت پێدەدات کە هەندێ لە بژارەکانی گۆڕانکاری سپلین
 Spline-editingلەسەر کێرڤێک جێبەجێبکەیت کە بەهۆی پۆلی الینەوە دروستکراوە.
بۆ گۆڕینی کێرڤێکی سپلینی کە بەهۆی پۆلیلینەوە ڕەسمکراوە بۆ کێرڤێکی سپلینی ڕاستی لە فەرمانی  Splineدا بژارەی
 Objectبەکاربێنە بەم شێوەیە:
 .7لەپانێلی  Drawدا کلیکی ئامرازی  Splineبکە ،یان لە بگەڕی پێڕستەکانەوە  Draw→Splineهەڵبژێرە.
 .8لەوەاڵمی پەیامی  Specify first point or [Object]:دا پیتی  O8داخڵبکە و کلیکی الی ڕاست بکە و  Objectهەڵبژێرە.
 .9لەوەاڵمی پەیامی  Select objects:دا ئەو کێرڤە سپلینیانە هەڵبژێرە کە بە پۆلی الین ڕەسمکراون و دەتەوێت
بیانگۆڕیت بۆ سپلینی ڕاستی.
کە لە هەڵبژاردنی کێرڤەکان تەواوبوویت ئێنتەردابگرە یان کلیکی الی ڕاست بکە و  Enterهەڵبژێرە .بەم شێوەیە سپلینە
پۆلی الینییەکە دەگۆڕیت بۆ سپلینی ڕاستی.
ئەم هەنگاوانە دەتوانرێت تەنها بۆ ئەو سپلینە پۆلی الینیانە بەکاربێن کە هەموارکراون واتە بژارەی  Fitیان لەگەڵدا
بەکارهێنراوە .ئەگەر لەگەڵ جۆری تری پۆلی الینەکان بەکاریبهێنیت ئەوە پەیامی هەڵە  Error messageت بۆ دەردەکەوێت.

ڕەسمکردنی هێڵە تەریبەکان
کارێکی تری ڕەسمکردن بە یارمەتی کۆمپیوتەر CADکە دەتوانین بەهۆی ئۆتۆکادەوە ئەنجامی بدەین ڕەسمکردنی هێڵە
تەریبەکانە .بۆ نموونە لەکاتی ڕەسمکردنی دیوارەکانی نەخشەی خانووەکان یان لەکاتی ڕەسمکردنی بڕگەیەکی پانی Cross
 sectionی پارچەیەکی میکانیکی دا زۆرجار پێویستمان بە هێلە تەریبەکان دەبێت .لە ئۆتۆکاددا بە دوو شێوە دەتوانیت
ئەمە ئەنجام بدەیت .دەتوانیت یان فەرمانی  Multilineبەکاربهێنیت کە هێڵ و کەوانی تەریب ڕەسم دەکات ،یانیش
فەرمانی  Offsetبەکاربهێنیت بۆئەوەی تەنەکان بە دوورییەکی دیاریکراو کۆپی بکەیت .ئەرکی سەرەکی فەرمانی Offset
ڕەسمکردنی هێلێکی تەریبە بە هێڵێکی پێشتر ڕەسمکراو.
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فەرمانی  Offsetگونجاوترین ڕێگایە بۆڕەسمکردنی هێڵە تەریبەکان .ئەم فەرمانە دەتوانرێت بۆ هێڵەکان و کەوانەکان و
بازنە و سپلین و فرەهێڵەکان بەکاربێت .دەتوانیت بەهۆی  Offsetەوە هەرچەندێک تەنی تەریبت بوێت ڕەسمبکەیت
(سەیری وێنەی  13Error! Reference source not found.-3بکە).
بەوپێەی  Offsetدەتوانرێت لەگەڵ سپلین و پۆلی الیەینەکاندا بەکاربێت کەواتە دەتوانرێ زۆربەئاسانی بۆ ڕەسمکردنی
کێرڤە ئاڵۆزەکانیش بەکاربێت.

وێنەی  :13-3نموونەی تەنی تەریب كە بەهۆی بەكارهێنانی  Offsetەوە دروستكراون

کۆپی/نوسخەی تەریبی هەرجۆرە تەنێکت بوێت ڕەسمبکەیت کردارەکە هەرهەمان شێوەیە .هەنگاوەکانی بەکارهێنانی
فەرمانی  Offsetئەمانەن:
 .1لەپانێلی  Modifyپۆلی  Homeی ڕیبندا کلیکی ئامرازی  Offsetبکە ،یان لەبگەڕی پێڕستەکانەوە Modify→Offset
هەڵبژێرە ،یانیش لە هێڵی فەرمانەکاندا پیتی داخڵبکە.
 .2لەوەاڵمی پەیامی  Specify Offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>:دا دوورییەک دیاری بکه،
یان بە داخڵکردنی نرخێک بۆ دوورییەکە یان بە هەڵبژاردنی دووخاڵ لەناو سنووری ڕەسمکردندا .دەشتوانیت
 Osnapە کان بەکاربهێنیت بۆ دیاریکردنی دوورییەکان لەسەرتەنە پێشتر ڕەسمکراوەکان.
 .3لەوەاڵمی پەیامی  Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:دا ئەو تەنە هەڵبژێرە کە دەتەوێت کۆپیەکی لێ
ڕەسمبکەیت.
 .4لەوەاڵمی پەیامی  Specify point on side to offset or [Exit, Multiple/Undo] <Exit>:دا ئەو الیەی تەنەکە
هەڵبژێرە کە دەتەوێت کۆپیەکەی تیا جێگیربکەیت .ئۆتۆکاد کۆپیەکی تەریب لەو دوورییەی لە هەنگاوی دووەمدا
دەستنیشانتکردبوو جێگیردەکات.
 .5بۆ دروسکردنی کۆپی تەریبی زیاترهەنگاوی  3و  4دووبارەبکەرەوە ،یان ئێنتەردابگرە بۆئەوەی کۆتایی بە فەرمانەکە
بهێنیت.
لەوانەیە لە هەنگاوی دووەمدا تێبینی بژارەی  Throughت کردبێت ،ئەگەرلە کاتی دەرکەوتنی پەیامەکەی هەنگاوی دووەم
پیتی  T8داخڵبکەیت بۆئەوەی بژارەی  Throughبەکاربهێنیت ئەوا لە هەنگاوی چوارەمدا ئۆتۆکاد پەیامی Specify through
 point:دەردەخات .ئیتردەتوانیت خاڵێک لەو الیە هەڵبژێریت کە دەتەوێت کۆپیە تەریبەکەی تیادا دروستبکەیت .ئەم
بژارەیە زۆربەسوودە لەو حاڵەتانەدا کە دەزانیت هێڵە تەریبەکەت لەکوێدا دەوێت بەاڵم دوورییەکەی نازانیت یان
دوورییەکەی گرنگ نییە بە التەوە.
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ڕەسمکردنی هەوری گۆڕانکاریکردن Revision Clouds
هەورەکانی گۆڕانکاریکردن  Revision cloudsلە ڕەسمە تەکنیکیەکاندا زۆرباون .ئەمانە ئاماژە بە ئەو شوێنانەی
ڕەسمەکان دەکەن کە گۆڕانکاریان تیاکراوە یان نۆژەنکراونەتەوە لە دوای بەفەرمی تەسلیمکردنی دوایین وەشانی
ڕەسمێک ،وەک لە وێنەی  14-3دەیبینین.
وێنەی __14-3
نمونەیەكی هەوری
گۆڕانكاری لە ڕەسمێكی
تەالرسازیدا

ئۆتۆکاد ڕێگەت پێدەدات دوو جۆر هەوری گۆڕانکاری بەکاربهێنیت :ستایلی ئاسایی و ستایلی خۆشنووس ی Calligraphy
(وێنەی  .)15Error! Reference source not found.-3ستایلی ئاسایی  Normal styleئەستوری هێڵەکانی چوون یەکن و
ستایلی کالیگرافیش هێڵی ئەستوری جیاوازبەکاردێنێت و بەهۆی ئەمەوە هەورەکان لە هەوری بەدەست ڕەسمکراو
دەچن.

وێنەی  :15-3هەورەكەی الی چەپ بە ستایلی ئاسایی و ئەوەی الی ڕاستیش بە ستایلی كالیگرافی
ڕەسمكراوە
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ڕەسمکردنی هەوری گۆڕانکاری بەدەست ڕەسمکراو Freehand Revision Clouds
ئەمەی خوارەوە شێوازی بنەڕەتی ڕەسمکردنی هەورە بەدەست ڕەسمکراوەکان ڕوون دەکاتەوە:
 .1کلیکی ئامرازی  Revision Cloudبکە که لەپانێلی  Drawدایە و بە زیاترکردنەوەی پانێلەکە دەیبینیت .دەشتوانیت لە
بگەڕی پێڕستەکانەوە  Draw→Revision Cloudهەڵبژێریت یان لە هێڵی فەرمانەکاندا وشەی revcloud8
داخڵبکەیت .کە ئەمەت کرد لە هێڵی فەرمانەکاندا ئەم پەیامەی خوارەوەت بۆدەردەکەوێت:
Minimum arc length: 0.5000 .2
Maximum arc length: 0.5000 .3
Style: Calligrphy .4
 .5لەوەاڵمی پەیامی  Specify start point or [Arc length/Object/Style] <Object>:دا کلیکی خاڵێک بکە لەناو ناوچەی
ڕەسمکردندا بۆئەوەی دەست بەڕەسمکردنی هەوری گۆڕانکارییەکە بکەیت .کە ئەمەت کرد ئەم پەیامەت
…Guide crosshairs along path
بۆدەردەکەوێت:
 .6دەست بکە بە جواڵندنی نیشاندەربەشێوەیەکی وا کە هەورەکە بەدەوری ئەو ناوچەیەی کە گۆڕانکاریەکەی
تیاکراوە ڕەسمبکەیت .هەرلەسەرەتاوە لەگەڵ جوالندنی نیشاندەرو کلیککردنی خاڵەکاندا هەورەکەت
بۆدەردەکەوێت.
 .7کاتێک دەگەیتەوە نزیک خاڵی دەستپێکردن دەبینیت هەورەکە هەرخۆی خۆکارانە دادەخرێتەوە و ئەم پەیامەت بۆ
Revision cloud finished.
دەردەکەوێت:

ڕەسمکردنی هەورەکانی گۆڕانکاری لەسەر بنچینەی شێوەی تەنێک
ئەگەر بتەوێت بە وریاییانەترهەوری گۆڕانکاریەکە ڕەسمبکەیت ئەوا دەتوانیت سەرەتا پۆلی الینێکی داخراو یان بازنەیەک
بەدەوری ئەو ناوچەیدا بکێشیت کە دەتەوێت هەورەکەی تیا دەربکەوێت و پاشان فەرمانی
 Revcloudبەکاربهێنیت و لەوێدا بژارەی  Objectهەڵبژێریت بەم شێوەیە:
 .1کلیکی ئامرازی  Revision Cloudبکە که لەپانێلی  Drawدایە و بە زیاترکردنەوەی پانێلەکە
دەیبینیت .یان لە بگەڕی پێڕستەکاندا  Draw→Revision Cloudهەڵبژێرە یانیش لە هێڵی
داخڵبکە.
فەرمانەکاندا وشەی
 .2لەوەاڵمی پەیامی  Specify start point or [Arc length/Object/Style] <Object>:دا ئێنتەر
دابگرە بۆئەوەی بژارەی  Objectهەڵبژێریت یان کلیکی الی ڕاست بکەو  Objectهەڵبژێرە.
 .3کلیکی ئەو تەنە بکە کە ڕێرەوی هەورەکە دیاری دەکات و وەک وتمان تەنەکە دەکرێت پۆلی الینێک ،بازنەیەک یان
سپلینێک بێت .کە کلیکی تەنەکەت کرد دەبینیت هەورێکی گۆڕانکاری شوێنی تەنەکە دەگرێتەوە و ئەم پەیامەشت
بۆدەردەکەوێت:
Reverse direction [Yes/No] <No>:
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 .4دەتوانیت ئاراستەی هەورەکە پێچەوانە بکەیتەوە بە داخڵکردنی پیتی یانیش دەتوانیت ئێنتەردابگریت بۆئەوەی
هەورەکە هەروەک خۆی بمێنێتەوە .دەشتوانیت کلیکی الی ڕاست بکەیت و  Yesیان  Noهەڵبژێریت.
لەو کاتەی کە هەوری گۆڕانکاریەکە ڕەسم دەکەیت لەوانەیە پێت وابێت کە کەوانەکانی کە هەورەکە پێکدێنن زۆر
بچووکن یان زۆر گەورەن ،بۆ گۆڕینی قەبارەی کەوانەکان بژارەی  Arc lengthهەڵبژێرە بەم شێوەیە:
 .1فەرمانی  Revcloudدەست پێبکە و لە پەیامی  Specify start point or [Arc lenth/Object/Style] <Object>:دا پیتی
داخڵبکە یان کلیکی الی ڕاست بکە و  Arc lengthهەلبژێرە.
 .2لەپەیامی  Specify minimum length of arc <2.5722>:دا قەبارەی کەوانەکە داخڵبکە.
 .3لە پەیامی  Specify maximum lenf\gth of arc <1.0000>:دا دەتوانیت ئێنتەردابگریت بۆئەوەی نرخە
بنەڕەتیەکەی گەورەترین درێژی کەوانەکە کە یەکسانە بە بچووکترین درێژییەکەی قبووڵ بکەیت ،یان دەتوانیت
نرخێکی گەورە داخڵبکەیت بۆئەوەی قەبارەی کەوانەکە بگۆڕیت.
 .4هەوری گۆڕانکارییەکە ڕەسمبکە یان دووگمەی  Escدابگرە بۆئەوەی لە فەرمانی  Revcloudبچیتە دەرەوە.
دوای ئەوەی کە هەوری گۆڕانکارییەکەت ڕەسمکرد ،ئەگەرهەورەکەت بە دڵ نەبوو دەتوانیت شێوازی ڕەسمکردنی
کەوانەکانی هەورەکە بگۆڕیت ،ئەمەش بە گۆڕینی ستایلی هەوری گۆڕانکارییەکە بەم شێوەیە:
 .1فەرمانی  Revcloudدەست پێبکە و لە پەیامی > Specify start point or [Arc lenth/Object/Style] <Objectدا پیتی
داخڵبکە یان کلیکی الی ڕاست بکە و  Styleهەڵبژێرە.
 .2لەپەیامی  Select arc style [Normal/Calligraphy] <Normal>:دا پیتی
Arc style = Calligraph:

داخڵبکە ،ئەم پەیامەت بۆ دەردەکەوێت:

 .3هەوری گۆڕانکارییەکە رەسم بکە یان دووگمەی  Escدابگرە بۆئەوەی لە فەرمانی  Revcloudبچیتە دەرەوە.
دەتوانیت ستایلەکە بگۆڕیتەوە بۆ ستایلی ئاسایی بەوەی هەمان ئەم هەنگاوانە دووبارەبکەیتەوە بەاڵم لە هەنگاوی
دووەمدا لەجیاتی ئەوەی  C8داخڵبکەیت دەبێ  N8داخڵبکەیت.
بەو پێەی هەورەكانی گۆڕانكاری لەڕاستیدا پۆلی الینن كەواتە دەتوانیت وەك هەموو پۆلی الینێكی ترگۆڕانكاری لەمانەشدا بكەیت .ئەگەر
ستایلە ئاساییە بنەڕەتیەكەت بەكارهێنابێت ئەوا دەتوانیت فەرمانی  Peditبەكاربهێنیت بۆ گۆڕینی ئەستووری كەوانەكانی هەورەكە .بۆ
زانیاری زیاترلەسەردەستكاریكردن و گۆڕانكاریكردن لە پۆلی الینەكاندا سەیری چاپتەری  5بكە.

کارکردن لەگەڵ نمونەهاچ و پڕکردنەوە تەواوەکان Hatch patterns and solid fills
بە هەمان شێوەی هەموو نەرمەکااڵکانی تری ڕەسمکردن کە ئامراز یان فڵچەدانیان تێدایە بۆ پڕکردنەوەی ڕووبەرە
داخراوەکان بە ناواخن  Fillێک یان نموونەهاچ  Hatch Patternێک ئۆتۆکادیش ئامرازێکی تێدایە کە هەمان ئەرکی هەیە،
بەاڵم ئامرازەکەی ئۆتۆکاد زۆرلەوە پێشکەوتوترە کە تەنیا بۆ جوانکاری کردن بەکاربێت.
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بەهۆی فەرمانی  Boundary Hatchەوە دەتوانیت ڕووبەرە داخراوەکان بە هاچێک یان ناواخنێک بە ڕەنگێکی تەواو یان
پلەدار Gradientبنەخشێنیت (سەیری وێنەی  16-3بکە) .دەکرێ ڕووبەرە داخراوەکە لە تەنها تەنێک یان چەند تەنێک
پێکهاتبێت .تەنها مەرجێک کە هەبێت ئەوەیە کە نابێت ئەو ڕووبەرەی دەتەوێت پڕی بکەیتەوە بۆشایی زۆر گەورەی
تێدابێت.
وێنەی __16-3
چەند نموونەیەكی ڕووبەی
داخراو پڕكراوە بە هاچ

بەکارهێنانی هاچەکان :شێوازی سەرەتایی
زۆربەی ئەو ئامرازانەی کە لە نەخشاندنی تەنەکاندا بەکاردێن تەنها پێویستیان بە هەڵبژاردنی نمونە یان قاڵبێکی پێشتر
ئامادەکراوە .سەرەتا نمونە  Patternەکە هەڵبژێرە و پاشان کلیکی ناو ئەو ڕووبەرە بکە کە دەتەوێت پڕی بکەیتەوە .بۆ
ئەنجامدانی ئەم کارە ئۆتۆکاد دیالۆگ بۆکسێکت بۆدەکاتەوە بۆئەوەی لەوێوە ئەو نمونەهاچەی کە دەتەوێت بەکاری
بهێنیت و ئەو ڕووبەرە داخراوەش کە دەتەوێت پڕی بکەیتەوە هەڵبژێریت .لەم بەشەدا شێوازێکی سادە و سەرەتایی
پڕکردنەوەی ڕووبەرەکان بە هاچ و ناواخنەکان باس دەکەین.
دەتوانیت نمونەهاچێک لە کۆمەڵە نمونەیەکی پێشتر ئامادەکراو  predefined patternsەوە هەڵبژێریت یان ئەگەرتەنها
بتەوێت نمونەهاچێکی ساکاربەکاربهێنیت ئەوا دەتوانیت نمونەیەکی دیارکراو لەالیەن بەکارهێنەرەوە User-defined
 patternکە لەڕاستیدا پێکهاتووە لە تەنها چەند هێڵێکی الری تەریب بەیەک و ناوی  cross-hatchingە بەکاربهێنیت .ئەم
ڕاهێنانەی خوارەوە باس ی جۆنێتی بەکارهێنانی نمونەهاچێکی ساکاری  user-defined hatch patternدەکات:
 .1بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Hatch and Gradientوەک ئەوەی لە وێنەکەدا نیشاندراوە بکەیتەوە لە پانێلی  Drawدا
کلیکی ئامرازی  Hatchبکە یان پیتی داخڵبکە و ئێنتەربکە .یان وەک ئامرازەکانی تری ڕەسمکردن دەتوانیت
ئەمیش لە لیستی  Drawی ناو بگەڕی پێڕستەکانەوە بکەیتەوە.
 .2ئێستا لەناو دیالۆگ بۆکسەکەدا بچۆرە پۆلی  Type and patternو لە لیستی کردنەوە بەرەوخوارەکەی بەرامبەرType
دا بژارەی  User Definedهەڵبژێرە ،بەهۆی ئەم بژارەیەوە دەتوانیت ئەونمونەهاچە ساکارەی کە لە چەند هێلێکی
تەریب پێکهاتووە  cross-hatchingهەڵبژێریت و دووری نێوان هێڵە تەریبەکانی نمونەکە دیاری بکەیت و ئەوەش دیاری
بکەیت کە ئایا تۆ نمونە هاچێکی تاک  Single-hatch patternیان جووت Double-hatch patternت دەوێت ،بۆ
ئەنجامدانی ئەمەش خانەکانی  Angleو  Spacingچاالک دەبن تا بتوانیت نرخیان تیا داخڵبکەیت.
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 .3لە خانەی  Spacingدا دووری نێوان هێڵە تەریبەکانی
 cross-hatchingەکە داخڵبکە.
 .4لەخانەی  Angleیشدا گۆشەی الری هێڵە تەریبەکانی
 cross-hatchingەکە داخڵبکە.
 .5ئەگەردەتەوێت نمونەهاچێکی جۆری crosshatch
بەکاربهێنیت ئەوا بژارەی ( Doubleکە ڕێک لەژێرخانەی
داخڵکردنی گۆشەکەوەیە) هەڵبکە .تێبینی ئەوەش بکە کە
خانەی نمونەیەکی گورزەکە  Swatchلەناو گروپی Type
 and patternدا نمونەیەکی ئەو نمونەهاچە نیشاندەدات
کە هەڵتبژاردووە.
 .6لەبەش ی  Boundariesدا کلیکی دووگمەی Add pick point
بکە .کە ئەمەت کرد دیالۆگ بۆکسەکە
یەکسەربەشێوەیەکی کاتی دادەخرێت بۆئەوەی ڕێگەت
پێبدات تا خاڵێک لەناو ئەو ناوچەیەدا هەڵبژێریت کە دەتەوێت بە هاچەکە بینەخشێنیت.
 .7کاتێک کلیکی شوێنێکی ناو ئەو ڕووبەرە دەکەیت کە دەتەوێت هاچی بکەیت دەبینیت هێڵەکانی سنوورەکانی ناوچەکە
خاڵخاڵدەبن بۆئەوەی لەوە دڵنیات بکاتەوە که ئەو ناوچەیەی مەبەستتە هەڵبژێرراوە .بەم ناوچە خاڵخاڵکراوە
دەوترێت سنووری هاچکردن  Hatch Boundaryو دەتوانیت لە هەمان کاتدا چەند ناوچەیەکی تریش کە بتەوێت
هاچیان بکەیت هەڵبژێریت.
ئەگەرلەناو سنووری هاچكردنەكەدا تێكستی تێدابوو ئەوا هاچەكە ناتوانێت تێكستەكەش بگرێتەوە ئەگەرلە بژارەی  Ignoreت
لەناو بژارەكانی  Island Display Styleدا هەڵنەبژارتبێ .دەتوانیت بژارەكانی  Island Display Styleلەناو شێوە گەورەكراوەكەی دیالۆگ
بۆكس ی  Hatch and Gradientدا بدۆزیتەوە بۆئەمەش سەیری بەش ی "كۆنترۆڵكردنی ئاكاری نمونەهاچەكان و ناواخنەكان" لەبەشێكی
دواتری ئەم چاپتەرەدا بکە.

 .8ئێستا ئێنتەردابگرە بۆئەوەی بگەڕێیتەوە ناو دیالۆگ بۆکس ی .Hatch and Gradient
 .9لە سووچی خوارەوەی الی چەپی دیالۆگ بۆکسەکەدا کلیکی دووگمەی  Previewبکە .بەمە ئەو ناوچەیەی کە
لەهەنگاوی شەشەمدا هەملان بژاردبوو بە هاچکراوی بۆ دەردەکەوێت و ئەم پەیامەش لە ناو هێڵی فەرمانەکاندا
دەردەکەوێت:
Pick or press Esc to return to dialog or <Right-click to accept hatch>:
 .10دووگمەی  Escیان نێوانتوڵ  Spacebarلەنا کیبۆرددا دابگرە بۆئەوەی بگەڕێیتەوە ناو دیالۆگ بۆکسەکە بۆئەوەی
گۆڕانکاری زیاترئەنجام بدەیت ،یان کلیکی الی ڕاست بکە بۆئەوەی کۆتایی بەکارەکە بهێنیت و هاچەکە
ڕەسمبکەیت .دەشتوانیت لە جیاتی کلیکی الی ڕاستکردن دووگمەی ئێنتەردابگریت.
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لەم ڕاهێنانەی سەرەوەدا تۆ تەنها ناوچەیەکت هەڵبژارد بۆئەوەی پڕی بکەیتەوە ،بەاڵم وەک لە هەنگاوی شەشەمیشدا
باسمانکرد دەتوانیت چەند ناوچەیەک لەهەمان کاتدا هەڵبژێریت .ئەگەرلەدوای ئەوەی پێشبینەیەکت لە هاچەکە بینی
(وەک ئەوەی لەهەنگاوی هەشتەمدا بینیمان) ئینجا ویستت ناوچەیەکی تریش بە هەمان شێوە پڕبکەیتەوە ئەوا
دەتوانیت ئەمە ئەنجام بدەیت بە کلیککردنەوەی دووگمەی  Add Pick Pointsو هەڵبژاردنی ئەو ناوچانەی دەتەوێن.
لە هەنگاوی  6دا ئۆتۆکاد بەتەواوی سنوورە ڕاستەقینەکانت بۆ دەدۆزێتەوە ،بەاڵم زۆر بژارە هەن کە بەهۆیانەوە
دەتوانیت کۆنترۆڵی چۆنێتی هەڵبژاردنی ئەم سنوورانە بکەیت .لە بەش ی "تێگەیشتن لە بژارەکانی  "Boundary Hatchلە
بەشێکی دواتری ئەم چاپتەرەدا زیاتر باس ی ئەمە دەکەین.
ئەگەربۆ نموونە بتەوێت نمونەهاچێك زیادبكەیت كە پێشترلە بەشێكی تری ناو ڕەسمەكەدا بەكارتهێناوە ،لەوانەیە وا بیربكەیتەوە كە
دەبێ سكێڵ و گۆشەی خوالنەوەی بزانیت .بەاڵم بەهۆی بژارەی  Inherit Propertiesەوە كە لە خوارەوەی الی ڕاستی دیالۆگ بۆكس ی
 Hatch and Gradientدایە دەتوانیت نمونەهاچێك كە پێشترلە ڕەسمەكەدا بەكارتهێناوە وەكو بنچینەیەك بۆ نمونەهاچیە
هەنووكەییەكە بەكاربهێنیت .بەاڵم ئەوە بزانە كە ئەمە لەگەڵ نمونەهاچە تەقێنراوەكان  explodedدا ناتوانرێت بەكاربهێنرێت.

بەکارهێنانی نمونەهاچە پێشتر ئامادەکراوەکان Predefined Patterns
نمونەهاچە ساکارەکان  user-defined hatch patternتەنها جۆرێکن لەو جۆرە نمونەهاچانەی کە دەتوانیت لە
نەخشاندنی ڕووبەرەکاندا بەکاریان بهێنیت .ئۆتۆکاد چەند کۆمەڵەیەک نمونەهاچی پێشترئامادەکراویش ی تێدایە کە
دەتوانیت بۆ هەمان مەبەست بەکاریانبهێنیت .لە وێنەی  17-3دا هەموو ئەو جۆرە نمونەهاچانەی کە لە نەرمەکااڵکەدا
هەن نیشاندراون .بەکارهێنەریش دەتوانێت نمونەی تایبەت بەخۆی  custom patternsدروستبکات.
بۆئەوەی هەرجۆرێک لەم نمونەهاچانە بەکاربهێنیت لە دیالۆگ بۆکس ی  Hatch and Gradientدا لە لیستی کردنەوە بەرەو
خوارەوەی  Typeدا بژارەی  Predefinedهەڵبژێرە.
وێنەی __17-3
نمونەهاچە پێشتر
ئامادەكراوەكانی كە
لە ئۆتۆكاددا هەن
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دوای ئەوەی بژارەی  Predefinedت هەڵبژارد دەتوانیت یەکێک لە نمونەهاچە پێشتر ئامادەکراوەکان هەڵبژێریت
بەکلیککردنی دوگمەی تیاگەڕان  Browsەکەی الی ڕاستی لیستەکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی Hatch Pattern Palette
بکەیتەوە .لە نەرمەکااڵی ئۆتۆکاددا دووگمەی تیاگەڕان هێمای شێوە هێلکەیی  ellipseبۆ بەکارهێنراوە.

لێرەوە دەتوانیت نمونە هاچێک لە بەشێک لەو چواربەشەی کەهەن هەڵبژێریت ،بەشەکانیش  ANSIو  ISOو Other
 Predefinedو  Customن .نمونەهاچەکانی  ANSIو  ISOنمونەی ستانداردن کە لە ستانداردەکانی  ANSIو  ISOدا هەن.
نمونەهاچەکانی  Other Predefinedیش نمونەی ئارکیتێکتۆری و نمونەی ترن کە لەوانەیە خوازیاری بەکارهێنا نینان
ببیت .نمونەهاچەکانی  Custom Patternsئەو نمونە هاچانەن کە لەالیەن بەکارهێنەرەوە پێشتردروستکراون و لەناو
پەڕگەیەکی تایبەتدا دانراون.
لەناو بەش ی  Other Predefinedدا ئەو نمونەهاچانەی کە پێشگری  ARیان پێوەیە نمونەی ئارکیتێکتۆرین کە بە سکێڵی
تەواو ڕەسمکراون .بەگشتی باشتروایە سکێڵەکانیان وەک خۆی بەنرخی  1بهێڵیتەوە .دەتوانیت دوای ئەوەی کە نمونە
هاچەکەت بۆ پڕکردنەوەی ناوچەیەک بەکارهێنا ئینجا لە پاڵێتی  Propertiesەوە بە پێی ویستی خۆت سکێڵەکەیان
بگۆڕیت.

زیادکردنی ناواخن بۆ تەنە ڕووبەرەداخراوەکان Adding Solid Fills
کرداری زیادکردنی ناواخنێک بۆ تەن و ڕووبەرە داخراوەکان بە هەمان شێوەی زیادکردنی نمونەهاچە پێشتر
ئامادەکراوەکان دەبێت .بەاڵم لێرەدا نمونەهاچێکی تایبەتی پێشتر ئامادەکراو بەکاردەهێنیت کە ناوی  Solidە .نمونەی
 Solidلە الی چەپی ڕیزی سەرەوەی نمونە هاچەکانی ناو بەش ی  Other Predefinedناو دیالۆگ بۆکس ی Hatch Pattern
 Paletteدایە.
کاتێک ئەم نمونەیە بەکاردەهێنیت ڕەنگێکی پڕو تەواو کە لەبنەڕەتدا ڕەنگی ڕەشە ئەو ڕووبەرە پڕدەکاتەوە کە
هەڵیدەبژێریت بۆئەوەی بینەخشێنیت .ئەگەربتەوێت ناواخنەکە ڕەنگێکی تری هەبێت جگە لەڕەش دەتوانیت لە Color
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 propertyەوە ئەو ڕەنگە هەڵبژێریت کە دەتەوێت .لە چاپتەری  4دا زانیاری چۆنێتی گۆڕینی تایبەتمەندییەکانی تەنەکان بە
درێژی باسکراوه.

نمونەهاچە ڕوونكراوەكان Annotative Hatch Patterns
ئۆتۆكادی  2009تایبەتمەندییەكی خستۆتە بەردەست كە پێی دەوترێ  Annotation scaleواتە سكێڵ ڕوونكەرەوەكان .بەهۆی ئەم
تایبەتمەندییەوە دەتوانیت چەند سكێڵێك بۆ جۆرە تەنێك دیاری بكەیت و ئۆتۆكادیش بەپێی ئەو سكێڵەی كە لە ڕەسمەكەدا بەكارهێنراوە
تەنەكە گەورە یان بچووك دەردەخات .هاچەكان ئەتوانن سوود لەم تایبەتمەندییە ببینن بەوەی ڕێگەبدەن نمونەهاچەكان بۆشاییەكانی
نێوان پێکهاتەكانیان و قەبارەی هاچەكان لەگەڵ سكێڵی ڕەسمەكەدا بگونجێنن .بژارەی  Annotativeی ناو گروپی  Optionsلە دیالۆگ
بۆكس ی  Hatch and Gradientداكۆنترۆڵی هەڵكردن و كوژاندنەوەی تایبەتمەندی  Annotation scaleبۆ نمونە هاچیەكان دهكات .لە
چاپتەری  8دا فێری چۆنێتی بەكارهێنانی  Annotation scaleدەبیت.

دانانی نمونەهاچەکان بە دەقیقی
لە ڕاهێنانەکەی پێشوودا نمونەهاچێکت بەکارهێنا بە بێئەوەی گوێ بدەیتە شوێنی دانانی ئەو هێاڵنەی کە
نمونەهاچەکەیان لێپێکهاتووە .بەاڵم لە ڕاستیدا زۆربەی کاتەکان پێویستت بە کۆنترۆڵکردنی دەقیقی شوێنی دانانی
هێڵەکانی نمونەهاچەکە دەبێت .بۆ نموونە ،لەوانەیە بتەوێت نمونەهاچی زەوی ژوورێک لە نەخشەیەکی خانوویەکدا لە
شوێنێکی تایبەتدا بە دەقیقی دابنێیت .یان لەوانەیە بتەوێت باشترین شوێن بۆ بەشێکی سەقفی ژوورەکە بدۆزیتەوە .لە
دیمەنەکەی الی سەرووی وێنەی  18-3دا بەشێکی زەوی ژورێک بە نادەقیقی و بەبێ بەکارهێنانی خاڵی بنچینەیی هاچەکە
 snap originدانراوە لەبەرئەوە دەبینین کە نمونەهاچەکە دووری نایەکسانی لەگەڵ الکانی چێوەی ژوورەکەدا هەیە.
بەاڵم لە دیمەنی الی خوارەوەی وێنەی  18-3دا بە بەکارهێنانی کەمێک وردی لەدانانی نمونەهاچەکەدا خاڵی بنچینەیی
دانانی نمونەکە گوێزراوەتەوە بۆئەو شوێنەی کە بەهێمای  xێک لەناو بازنەیەکی بچووکدا دیاریکراوە .ئەمە بوتە هۆی
ئەوەی کە دوورییەکانی نمونەهاچەکە لە الکانی چێوەی ژوورەکەوە تاڕادەیەکی زۆریەکسان بن.
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وێنەی __18-3
دانانی نمونەی بەشێكی زەوییەك
بە دەقیقی لەو شوێنەدا كە
دەتەوێ بە بەكارهێنانی خاڵی
بنچینەیی هاچەكە

دەشتوانیت كلیكی دووگمەی  Swatchبكەیت بۆئەوەی بەناو نیشاندانێكی گرافیكی نمونەهاچە پێشترئامادە-كراوەكاندا بگەڕێیت و
ئەو نمونەیەی دەتەوێت هەڵیبژێریت.

دیالۆگ بۆکس ی  Hatch and Gradientکۆمەڵێک بژارەی تری تێدایە کە بەهۆیانەوە دەتوانیت بنچینەیەک بۆئەو
نمونەهاچانەی کە لە ڕەسمەکەدا بەکارتهێناون هەڵبژێریت .دەتوانیت بژارەکانی ناو گروپی  Hach originکە لە الی چەپی
سووچی خوارەوەی دیالۆگ بۆکسەکەدایە بەکاربهێنیت بۆئەوەی خاڵێکی ناو ڕەسمەکە هەڵبژێریت تا بیکەیتە بنچینەی
هاچەکە .Hatch origin

بۆئەوەی بنچیەنەیەک بۆ هاچەکە دابنێیت بژارەی  Specified Originهەڵبژێرە و ئینجا بە دوو شێوە دەتوانیت بنچینەکە
دیاری بکەیت :یەکەمیان ئەوەیە کە دەتوانیت کلیکی دووگمەی  Click to set new originبکەیت کە بەمە دیالۆگ
بۆکسەکە بەشێوەیەکی کاتی دادەخرێت بۆئەوەی ڕێگەت پێبدات بنچینەکە لەناو ڕەسمەکەدا هەڵبژێریت ،کە
بنچینەکەت هەڵبژارد دیسان دیالۆگ بۆکسەکە دەکرێتەوە بۆئەوەی بتوانیت بژارەی تربۆ نمونەهاچەکەت بەکاربهێنیت.
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ڕێگەی دووەم بۆ دانانی بنچینەی هاچەکە ئەوەیە کە بژارەی  Default to boundary extentsبەکاربهێنیت .ئەم بژارەیە
ڕێگەت پێدەدات کە بنچیەنەیەک بۆ هاچەکە لەسەرئەساس ی هەموو سنووری هاچکردنەکە لەجیاتی تاکە خاڵێک دیاری
بکەیت .سنووری گشتی هاچ  hatch boundary extentsالکێشەیەکی خەیاڵییە کە سنووری هەرە دەرەوەی هاچەکە
دەنوێنێت .ئەگەر الکێشەیەک هاچ بکەیت ئەوە سنووری گستی هاچکردنەکە بریتیە لە چوارچێوەی الکێشەکە خۆی،
بەاڵم ئەگەرئەو ڕووبەرەی دەتەوێت هاچی بکەیت شێوەیەکی ناڕێک و خواروخێچ بێت ئەوا الکێشەیەکی خەیاڵی سنووری
گشتی هاچکردنەکە دیاری دەکات وەک لە وێنەی  19-3نیشاندراوە .لەم وێنەیەدا نمونەهاچەکەی دەرەوە شێوە ناڕێکەکە
پەیوەندی نێوان نمونە هاچە بینراوەکە و سنووری گشتی هاچکردنەکە نیشان دەدات .لەڕاستیدا تەنها نموونە ڕەشە
تاریکەکە ڕەسم دەکرێت و هاچ وەردەگرێت.
وێنەی __19-3
سنووری گشتی هاچكردنەكە بە
ڕەنگێكی كاڵ و نمونەهاچەكه
تەنها لەناو شێوە ناڕێكەكەدا
دەردەكەوێ

کاتێک بژارەی  Defaults to boundary extentsهەڵدەبژێریت دەتوانیت بژارەی ترلە لیستی کردنەوە بەرەو خوارەوەکەدا
هەڵبژێریت ،بژارەکانیش ئەمانەن .Bottom Right, Bottom Left, Top Right, Top Left, Center :دەتوانیت یەکێک لەم
بژارانە هەڵبژێریت تا بەهۆیەوە بنچینەهاچ بۆ سنووری گشتی هاچکردنەکە دیاری بکەیت .کە ئەمەت کرد  xێکی سوور
لەسەروێنۆچکەکەی بەرامبەر بژارەکە دەردەکەوێت کە شوێنی بنچینەی هاچەکە نیشان دەدات کاتێک نمونەهاچەکە
بەکاردەهێنیت.
بژارەی  Store as default originئەو بنچینەهاچە خەزن دەکات کە هەڵیدەبژێریت بۆئەوەی ببێتە بنچینەهاچی بنەڕەتی تا
دوایی لەکاتێکی تردا ئەگەرویستت بەکاری بهێنیتەوە.

گۆڕانکاری کردن لە ڕووبەرە هاچکراوەکاندا
فەرمانی  Hatchبژارەیەکی تێدایە کەناوی  Associativeە ،ئەم فەرمانە خۆکارانە شێوەی نمونەهاچێک دەگۆڕێت بۆ هەر
گۆڕانێک کە لە سنوور boundaryی هاچەکەدا دەکرێت( .بژارەی  Associativeلەناو گروپی  Optionsی ناو دیالۆگ
بۆکس ی  Hatch and Gradientدایە).

113

چاپتەری  :3ڕەسمكردنی تەنە دوو ڕەهەندی یەكان 2D

کاتێک کە بژارەی  Associativeهەڵکرابێت ئەوا نمونەهاچەکە شێوەی هەر گۆڕانکارییەک وەردەگرێت کە لە سنوور
 boundaryنمونەهاچەکەدا دەیکەیت .لە دیمەنی الی ڕاستی وێنەی 20-3دا نمونەهاچەکەی هێڵە الرە تەریبەکانی ناو
الکێشەکە شێوەی دەگۆڕێت کاتێک کە کەوان  arcەکە دەگوێزرێتەوە ( .هاچە ئەساسییەکە لە دیمەنی الی چەپی
وێنەکەدا دەردەکەوێت).
وێنەی __20-3
بژارەی  Associativeوا لە
نمونەهاچەكە دەكات كە
خۆكارانە شێوەكەی لەگەڵ
ئەو گۆڕانكاری یانەی لە
سنووری هاچەكەدا دەكرێن
بگونجێنێت.

بەهۆی بژارەی  Associativeەوە ئەتوانی کات بگێڕیتەوە کاتێک پێویستت بە گۆڕانکاری کردن دەبێت لە ڕەسمەکەتدا،
بەاڵم ئاگات لە مەرجەکانی بەکارهێنانی بیت .نمونەهاچێک لەوانەیە پەیوەندداری  associativityخۆی لەدەستبدات
ئەگەربێتو یەکێک لەمانەی خوارەوە بکەیت:
 ئەگەر سنووری هاچێک بسڕیتەوە یان بیتەقێنیتەوە
 بلۆکێک کە بەشێک لە هاچەکەی پێکهێناوە بسڕیتەوە یان بتەقێنینتەوە
 نمونەهاچێک بگوێزیتەوە دەرەوەی سنوورەکەی
ئەم حاڵەتانە زۆرجارڕوودەدەن کاتێک گۆڕانکاری لە ڕەسمێکی نامۆ و ئاڵۆزدا دەکەیت .زۆرجارتەنەکانی سنووری
هاچەکان چین  Layerێکیان بۆ هەڵبژێرراوە کە یان کوژاوەتەوە یان تەجمید  freezeکراوە و بەو هۆیەشەوە سنووری
هاچەکە نابینرێت .یان لەوانەیە نەزانی یان لەبیرتچێت کە سنووری هاچەکان لە چینێکدان کە پێشتر کوژاوەتەوە و
دەست بکەیت بەگۆڕانکاری لەڕەسمەکەدا بێئەوەی ئاگات لەوەبێ کە هاچ بوونی هەیە یان نییە.
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کاتێک کارلەسەرپەڕگەیەکی وا نامۆ و ئاڵۆز دەکەیت باشتروایە کاتێکی تایبەت تەرخان بکەیت بۆئەوەی زانیاری تەواوت
لەسەرهەموو هاچەکانی ناو ڕەسمەکە هەبێت تا حسابیان بۆ بکەیت .لەوانەیە پێویست بکات کە هەموو چینەکانی ناو
ڕەسمەکە هەڵبکەیت یان بتوێنیتەوە  thawتا هەموو نمونەهاچەکانی ناو ڕەسمەکە بە دیاربخەیت (بۆ زانیاری زیاتر
لەسەرچینەکان سەیری چاپتەری  7بکە).
هەموارکردنی نمونەهاچەکان Modifying Hatch Patterns
هەروەک هەموو ئامرازو کەلوپەلەکانی ناو پڕۆژەیەک
نمونەهاچەکانیش لەوانەیە پێویستیان بە هەموارکاری و گۆڕانکاری
کردن تیایاندا هەبێت .نمونەهاچەکان وەک بلۆکەکان وان لەوەدا کە
وەک تەنێکی سەربەخۆ لە ڕەسمەکەدا ڕەفتاردەکەن .دەتوانیت
نمونەهاچێک بتەقێنیتەوە بۆئەوەی پارچە پارچەی بکەیت و ئەو
گۆڕانکاریانەی دەتەوێت لە پێکهاتەکانیدا بیکەیت .پالێتی
تایبەتمەندییەکان  Properties paletteزۆربەی ئەو ڕێکخستنانەی
تێدایە کە پێویستت دەبن بۆئەوەی بەهۆیانەوە گۆڕانکاری لە
نمونەهاچەکاندا بکەیت ،بەم شێوەیە:
 .1دەبڵ کلیکی ئەو نمونەهاچە بکە کەدەتەوێت گۆڕانکاری
تێدابکەیت بەمە دیالۆگ بۆکس ی  Hatct Editت بۆ دەکرێتەوە کە
تاڕادەیەکی زۆرلە دیالۆگ بۆکس ی  Hatch and Gradientدەچێت.
كاتێك دەبڵ كلیك لەسەرنمونەهاچێك دەكەیت ئەوە  Properties Paletteی ئاساییت بۆ دەرناكەوێت .دەبڵ كلیككردنی تەنە
ئاڵۆزەكانی وەك تێكست ،بلۆك attribute ،و نمونەهاچەكان دیالۆگ بۆكسێكت بۆ دەكاتەوە كە بەهۆیەوە دەتوانیت بەشێوەیەكی
ڕاستەوخۆترگۆڕانكاری لە تەنەكەدا بكەیت .بەاڵم لەهەمان كاتدا دەشتوانیت  Properties paletteی ئاسایی هەرتەنێك بتەوێ
بكەیتەوە ،ئەمەش بە هەڵبژاردنی تەنەكە و كلیكی الی ڕاستكردنی و هەڵبژاردنی  Propertiesلە لیستە كورتكراوەكەوە ،یان كلیككردنی
 Ctrlو ژمارە  1بەیەكەوە.

 .2کلیکی دووگمەی تیاگەڕانەکە بکە کە لە الی ڕاستی لیستی کردنەوە بەرەو خوارەوەی  Patternدایە بۆئەوەی دیالۆگ
بۆکس ی  Hatch Pattern Paletteبکەیتەوە .ئەگەردوگمەی تیاگەڕانەکەت نەبینی ئەوە لەوە دڵنیابە کە ئایا
 Predefinedهەڵبژێراوە لەناو لیستەکەدا یان نا.
 .3دەبڵ کلیکی ئەو نمونەهاچە بکە کە دەتەوێت بەکاریبهێنیت.
 .4کلیکی  OKبکە بۆئەوەی ئەو گۆڕانکارییەی کردوتە قبوڵ بکەیت .بەمە ئەو نمونەهاچەی کە لێرەدا هەڵتبژارد شوێنی
ئەوەی پێشوو دەگرێتەوە.

لەم ڕاهێنانەدا نمونەهاچێکی  Predfinedمان بەکارهێنا ،بەاڵم خۆ ئەگەر بتەوێت دەشتوانیت نمونەهاچی جۆری user-
 definedیش بەکاربهێنیت .هەربەهەمان شێوە سەرەتا لە لیستی کردنەوە بەرەو خوارەوەی  Typeەوە user-defined
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هەڵبژێرە و پاشان نرخەکانی  spacingبۆ دووری نێوان هێڵەکانی نمونەهاچەکە و  angleبۆ گۆشەی الری هێڵەکان دیاری
بکە.
بژارە و دوگمەکانی تری ناو دیالۆگ بۆکس ی  Hatch Editزیاتردووبارەبوونەوەیەکی بژارە و دوگمەکانی ناو دایلۆگ بۆکس ی
 Hatch and Gradientن .بەهۆی ئەمانەوە دەتوانیت گۆڕانکاری لە تایبەتمەندی جۆراوجۆری نمونەهاچە
هەڵبژێرراوەکەدا بکەیت .ئەم بژارە و دووگمانە لە بەش ی "تێگەیشتن لە بژارەکانی  "Boundary Hatchئەم چاپتەرەدا بە
درێژی باسکراون.
ئەگەرزوو زوو هاچ دروست بكەیت و گۆڕانكاری یان تێدابكەیت ئەوا توڵباری  Modify IIزۆرگرنگە بۆت .ئەم توڵبارە ئامرازی Edit
 Hatchی تێدایە كە بەهۆیەوە دەتوانیت ڕاستەوخۆ دیالۆگ بۆكس ی  Hatch Editبكەیتەوە .بۆ كردنەوەی توڵباری  Modify IIكلیكی الی
ڕاستی شوێنێكی بەتاڵی هەرتوڵبارێكی تربكە و لەو لیستە كورتكراوەیەیەی كە بۆت دەكرێتەوە كلیكی  Modify IIبكە.

ئەگەرحەزبکەیت دەتوانیت بە بەکارهێنانی پالێتی  Propertiesگۆڕانکاری لەهەر
هاچێکدا دەتەوێت بکەیت .بۆکردنەوەی پالێتی  Propertiesکلیکی الی ڕاست لەسەر
هاچەکە بکە و لە لیستە کورتکراوەکەوە  Propertiesهەڵبژێرە ،بەمە پالێتی Properties
ت بۆ دەکرێتەوە و ڕاستەوخۆ بەش ی  Patternنیشاندەدات کە خانەی  Pattern nameی
تێدایە .کاتێک کلیکی ئەم خانەیە ئەکەیت دووگمەیەکی تیاگەڕان دەرئەکەوێت،
کلیککردنی ئەم دووگمەیە دیالۆگ بۆکس ی  Hatch Pattern Paletteت بۆ دەکاتەوە .لەم
دیالۆگ بۆکسەدا نمونەهاچێکی نوێ هەڵبژێرە .لە خانەی  Typeی ناو بەش ی Pattern
یشەوە دەتوانیت جۆری نمونەکە بگۆڕیت بۆ  Predefinedیان  User Definedیان
.Custom

تێگەیشتن لە بژارەکانی Boundary Hatch
دیالۆگ بۆکس ی  Hatch and Gradientگەلێک بژارەی تری تێدایە کە لە ڕاهێنانەکانی پێشوتردا بەکارت نەهێناون .بۆ
نموونە ،لە جیاتی ئەوەی کلیکی خاڵێک بکەیت بۆ هەڵبژاردنی ئەو ڕووبەرەی دەتەوێت هاچی بکەیت دەتوانیت بەهۆی
بەکارهێنانی دووگمەی  Add: Select Objectsەوە ئەو تەنانە هەڵبژێریت کە دەوری ڕووبەرەکەیان داوە .یان ئەگەرلە
گروپی  Type and Patternدا کلیکی خانەی  Swatchبکەیت ئەوا دیالۆگ بۆکس ی  Hatch Pattern Paletteدەکرێتەوە کە
بەهۆیەوە دەتوانیت نمونەهاچێکی  predefinedلە نیشاندانێکی گرافیکیانەی نمونەهاچەکانەوە هەڵبژێریت.
بەش ی الی ڕاستی دیالۆگ بۆکس ی  Hatch and Gradientبژارەی تریش ی تێدایە کە ئەمانەن:
البردنی سنوورەکان  :Remove Boundariesبەهۆی ئەم بژارەیەوە دەتوانیت هەڵبژاردنی ئەو تەنانە هەڵبوشێنیتەوە کە
ناتەوێت ببنە بەشێک لە سنووری هاچکردنەکە .نموونەی ئەم جۆرە تەنانە وەک هێڵەکانی دەرەوەی کەلوپەڵی ناوماڵی
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ژوورێک کە دەوری نمونەهاچی زەوی ژوورەکە دەدەن ،یان هەندێک تەن کە لەوانەیە بە بێ مەبەست هەڵتبژاردبن کە
ببنە بەشێک لە سنووری هاچەکە.
دروستکردنەوەی سنوورەکان  :Recreate Boundariesئەمە توانای ئەوەت پێدەدات کە سنوورەکان دروستبکەیتەوە
دوای ئەوەی کە پۆلی الینێک یان ناوچە  regionێکت بۆ سنوورە پێشتردیاریکراوەکانی نمونەهاچێکی زیادکردبێت.
بینینی هەڵبژێرراوەکان  :View Selectionsئەمە دیالۆگ بۆکسەکە بەشێوەیەکی کاتی دادەخات و ئەو تەنانە دیاردەخات
کە لەالیەن ئۆتۆکادەوە وەک سنوورەکانی نمونەهاچەکە هەڵبژێرراون .بۆئەوەی بگەڕێیتەوە ناو دیالۆگ بۆکسەکە
دووگمەی ئێنتەردابگرە.
دروستکردنی هاچی لێک جیا  :Create Separate Hatchesلە ئۆتۆکاتدا دەتوانیت چەند ناوچەیەک بەیەکەوە و
لەهەمان کاتدا هاچ بکەیت ،بەاڵم لە بنەڕەتدا هەرچەندە هاچەکان لە ناوچەی جیاوازیشدابن بەاڵم هەروەک یەک تەن
ڕەفتاردەکەن .تۆ دەتوانیت بەزۆرهاچەکە لێک جیا بکەیتەوە و دابەشبکەیت بەسەر ناوچە جیاوازەکاندا کە
هەڵتبژاردوون بۆئەوەی وەک تەنی جیاجیا ڕەفتار بکەن .ئەمەش بەهۆی هەڵکردنی ئەم بژارەیەوە دەبێت.
ڕیزی ڕەسمکردن  :Draw orderئەمە توانای کۆنترۆڵکردنی ئەوەت پێدەدات کە ئایا هاچەکەت لەسەرتەنێکی پێشتر
ڕەسمکراودا ڕەسمکردووە یان پێویست دەکات بیخەێتە ژێرتەنە پێشتر ڕەسمکراوەکەوە .نمونەهاچەکان دەتوانن تەنی تر
دابپۆشن یان لەسەرتەنی تر ڕەسمبکرێن .ئەمە بەتایبەتی لەگەڵ ئەو نمونەهاچانەی کە ڕووبەرە داخراوەکان ناواخن
دەکەن  solid fillsیان ناواخنی پلە پلە  gradientیان دەدەنێ ڕوودەدات.
تایبەتمەندییە بۆماوەکان  :Inherit Propertiesئەمە توانای ئەوەت پێدەدات کە نمونەهاچێک لە دانەیەکی تری پێشتر
دروستکراوی ناو ڕەسمەکەوە هەڵبژێریت .ئەمە زۆربەسوودە کاتێک دەتەوێت نمونەهاچێکی پێشترڕەسمکراو
بەکاربهێنیتەوە بەاڵم ناوەکەی یان سکێڵەکەی یان گۆشەی الرییەکەی یان هەر تایبەتمەندییەکی تری بێ نازانیت.
لەناو گروپی  Optionsی الی سەرەوەی ستوونی  Optionsدا بژارەی  Associativeهەیە .ئەم بژارەیە توانای دیاریکردنی
ئەوەت پێدەدات کە ئایا ئەو نمونەهاچەی بەکاری دەهێنیت پەیوەست  associativeە یان ناپەیوەست  nonassociativeە.
وەک پێشترباسمانکرد ،نمونەهاچێکی پەیوەست خۆکارانە لەگەڵ گەورە و بچووککردنەوەی سنووری هاچکردنەکەدا
دەگۆڕڕێت و دوای ئەو دەکەوێت.

کۆنترۆڵکردنی ئاکاری نمونەهاچ و ناواخنەکان
فەرمانی  Boundary Hatchی ئۆتۆکاد تا ڕاددەیەکی باش فەرمانێکی هۆشمەندە .ئەم فەرمانە توانای هەستپێکردنی
شێوەی ناوچە و ڕووبەرێکی هەیە و ناوچەکە بەگوێرەی ئەوە دەنەخشێنێت و پڕدەکاتەوە Boundary Hatch .دەشتوانێت
ئەو تەنانەنەی کە لە ناو ڕووبەرێکی داخراودان بدۆزێتەوە و وەک دوورگەیەک هاچە کە بەدەوریاندا ڕەسم بکات .وەک لە
وێنەی  21-3دا نیشاندراوە.
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وێنەی __21-3
نمونەهاچێك دەتوانێت
ناوچەی ئاڵۆز پڕبكاتەوە وە
هەموو تەن یان دوورگەكانی
ناویش ی بدۆزێتەوە.

ئەگەرحەزبکەیت دەتوانیت کۆنترۆڵی ڕەفتاری ئۆتۆکاد بکەیت لەو حاڵەتانەدا کە تەنەکانی ناو سنووری هاچکردنەکە
دوورگەیەکیان درووست دەکەن ،یان حاڵەتی تریش بەهۆی فراوانکردنی دیالۆگ بۆکس ی  Hatch and Gradientەوە.
بۆکردنی ئەمە ،کلیکی دووگمەی  More Optionsبکە کە لە سووچی خوارەوەی الی ڕاستی دیالۆگ بۆکسەکەدایە.

دیالۆگ بۆکسەکە بۆ الی ڕاست فراوان دەبێت و چەند بژارەیەکی ترنیشان دەدات.
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لەم بەشە زیادەی دیالۆگ بۆکسەکەوە جگە لە توانای کۆنترۆڵکردنی تایبەتمەندی دۆزینەوەی دوورگە  Islandکانی ناو
هاچەکان بژارەی تری تێدایە کە بەهۆیانەوە دەتوانیت خاسیەتەکانی تری نمونەهاچەکە جوانترو ڕێکتربکەیت کە
ئەمانەن:

دوورگەکان ISLANDS
بژارەکانی ناو پۆلی  Islandsکۆنترۆڵی کارتێکردنی سنوورە بەیەکداچووەکان لەسەرنمونەهاچەکە دەکەن .وێنە
بچوککراوەکان نیشانی دەدەن کە ئەگەرهەربژارەیەک لەمانە هەڵبژێریت ئەنجامەکە چۆن دەردەکەوێت .بژارەکانی
 Islandsئەم بژرانەی الی خوارەوەی تێدایە:
دۆزینەوەی دوورگەکان Island Detection؛ ئەمە دوورگەکانی ناو سنووری هاچکردنەکە دەدۆزێتەوە.
ئاسایی Normal؛ وا دەکات کە نمونەهاچەکە لە نێوان سنوورە پێکداچووەکاندا هاتوچۆ بکات .سنوورە دەرەکییەکە
هاچ دەکرێ؛ ئەگەر تەنێکی داخراو لەناو سنوورەکەدا بێت هاچ ناکرێت ،بەاڵم ئەگەر تەنێکی تری داخراو لەناو ئەم تەنە
داخراوەدا بێت هاچ دەکرێت .ئەم بژارەیە بژارەی بنەڕەتییە.
دەرەکی Outer؛ ئەم بژارەیە ئەو ناوچەیە هاچ دەکات کە بەسنووری هەرە دەرەوەی دیارکراو بۆ هاچ کردنەکە یان هەر
سنوورێکی تر کە بەناو ئەم سنوورە دەرەکییەدا چووبێت دەوری گیراوە .هەر سنوورێک کە لەناو سنوورە پێکداچووەکانی
گەڵ سنوورە هەرە دەرەکییەکەدا بێت هاچ ناکرێت.
فەرامۆشکردن Ignore؛ ئەم بژارەیە هەموو ناوچەکەی ناو سنوورە دەرەکییەکە هاچ دەکات و هەرسنوورێک یان تەنێکی
تر لەناو ئەم سنوورە دەرەکییەدا بێت فەرامۆش دەکات و ئەویش هاچ دەکات.

هێشتنەوەی سنوورBoundary retention
فەرمانی Boundary Hatch؛ ئەتوانێت چێوەیەکی دەرەکی بۆ ناوچەی هاچەکە دروست بکات بە بەکارهێنانی دوو جۆر
تەن :یەکەم ناوچەی دوو ڕەهەند  ،2D regionsئەمانە وەک ڕوتەختە دووڕەهەندییەکان وان .دووەم پۆلی الینەکان .لە
ڕاستیدا فەرمانی  Boundary Hatchئەم پۆلی الینە سنووریانە بەشێوەیەکی کاتی دروست دەکات بۆئەوهی ناوچەی
هاچکردنەکە دابمەزرێنێت .دوای ئەوی کە هاچەکە ڕەسمکرا ئەم سنوورانە خۆکارانە دەسڕێنەوە .ئەگەربتەوێت
سنوورەکان بهێڵیتەوە و نەسڕێنەوە ئەوا دەبێ بژارەی  Retain Boundariesت هەڵکردبێت .هێشتنەوەی سنوورەکان
لەوانەیە زۆربەسوود بێت ئەگەربزانی کە ناوچەکە زیاترلە جارێک هاچ دەکەی ،یان ئەگەر ئەو ناوچەیەی هاچی دەکەی
زۆر ئاڵۆزبێت.
کۆمەڵە سنوور Boundary Set؛ ئەگەردیمەنە هەنووکەییەکەت داتای گرافیکی زۆری تێدابێت ،ئەوا ئەگەری ئەوە هەیە
دۆزینەوەی سنوورەکان زەحمەت بێت بۆ ئۆتۆکاد یان لەوانەیە کاتی زۆری بوێت تا دەیان دۆزێتەوە.ئەگەرتووش ی ئەم
کێشەیە بووی یان ئەگەربتەوێت تەنێکی دیاریکراو بدۆزیتەوە بۆئەوەی سنوورەکەی بەهۆی کلیککردنی خاڵێکی ناوەوە
دیاری بکەی ،ئەوا دەتوانی ئەو ناوچەیەی ئۆتۆکاد بەکاری دەهێنێت سنورداربکەی بۆئەوەی سنوورەکانی هاچکردن
بەهۆی بەکارهێنانی بژارەکانی  Boundary Setەوە دەسنیشان بکەیت ،بژارەکان ئەمانەن:
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نوێ New؛ ئەم بژارەیە توانای هەڵبژاردنی ئەو تەنانەت پێدەدات کە دەتەوێت ئۆتۆکاد سنووری هاچکردنەکەیان
بدۆزێتەوە ،لەجیاتی گەڕان لەهەموو دیمەنەکەدا .دیمەنەکە پاک دەبێتەوە و بواری ئەوەت پێدەدات تەنەکان هەڵبژێریت.
ئەم بژارەیە کۆمەڵە سنورەاکنی پێشوو الدەبات .ئەمە زۆربەسوودە بۆ هاچکردنی ناوچەکان لە ڕەسمێکدا کە تەنی زۆری
تێدایە کە ناتەوێت ببنە بەشێک لە سنووری هاچکردنەکە.
دەروازەی بینینی هەنووکەیی Current Viewport؛ ئەم بژارەیە پێت دەڵێت کە ئۆتۆکاد دیمەنە هەنووکەییەکە
بەکاردەهێنێت بۆئەوەی سنووری هاچکردنەکە دیاری بکات .هەرکە کۆمەڵە تەنێکت هەڵبژارد بەهۆی بەکارهێنانی
دووگمەی  Newەوە ئەوکاتە کۆمەڵەکە وەک بژارەیەک لەناو ئەم لیستی کردنەوە بەرە و خوارەوەیە دا دەبینیت .ئیت
دەتوانی ئەم لیستی کردنەوە بەرەو خوارەوەیە بەکاربێنی بۆئەوەی هەموو دیمەنەکە هەڵبژێری یان تەنها ئەو تەنانەی کە
دەتەوێت ببنە سنوورێک بۆهاچکردنەکە.
بژارەکانی Boundary Set؛ بۆئەوە دانراون تا بەهۆیانەوە زیاتر کۆنترۆڵی دیاریکردنی سنوورەکانی هاچکردن بەهۆی
کلیککردنی خاڵێکی ناویانەوە بکەیت .ئەم بژارانە هیچ کاریگەرییەکیان نابێت ئەگەردووگمەی Add: Select objects
بەکاربهێنی بۆ هەڵبژاردنی چەند تەنێکی دیاریکراو تا ببنە بەشێک لە سنووری هاچکردنەکە.

کەلێنی ڕێپێدراو Gap Tolerance
ئەم بژرارەیە توانای ئەوەت پێدەدات کە ناوچەیەک هاچ بکەی کە بەتەواوی دانەخراوە .نرخی ڕێپێدان Tolerance value
قەبارەی گەورەترین کەلێن دەستنیشان دەکات لەو ناوچەیەدا کە دەتەوێت هاچی بکەیت .ئەم نرخە دەکرێت لە  0تا
 5000بێت.

بژارە بۆماوەکان Inherit Options
ئەگەر تایبەتمەندییە بۆماوەکان  Inherit Propertiesبەکاربهێنیت بۆ ڕەسمکردنی نمونەهاچێک لە دانەیەکی تری پێشتر
دروستکراوی ناو ڕەسمەکەوە ئەوا لە گروپی  Inherit Optionsەوە دەتوانیت نمونەهاچە پێشتر ڕەسمکراوە بنچینەییەکە
دەستنیشان بکەیت.
بەکارهێنانی ڕەنگ و نمونە بۆ ناواخنە پلەدارە سێبەردارەکان Gradient Fill Shading
لەوانەیە تێبینی ئەوەت کردبێت کە یەکێک لەو نمونەهاچانەی کە
لەبەردەستدان ناوی  Solidە .بەهۆی نمونەهاچی  Solidەوە دەتوانیت
ناوچەیەکی سنوردار بە تەنها ڕەنگێک پڕبکەیتەوە .ئۆتۆکاد کۆمەڵە
نمونەپلەدار gradient patternsدەخاتە بەردەست کە بەهۆیانەوە
دەتوانیت ناوچە داخراوەکان بە ڕەنگێکی پلەدار پڕبکەیتەوە.
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ئەم نمونەپلەدارانە بەهەمان شێوەی نمونەهاچەکانی تربەکاردەهێنرێن ،بەاڵم لە جیاتی بەکارهێنانی پۆلی  Hatchلە
دیالۆگ بۆکس ی  Hatch and Gradientدا پۆلی  Gradientبەکاردەهێنرێت و لەوێوە دەتوانرێت نمونەیەکی پلەدار
هەڵبژێریت.

لەم بەشەدا دەبینین کە لەجیاتی نمونەهاچی کۆمەڵێک نمونەی پلەداری جۆراوجۆری تێدایە .هەرلێرەوە دەتوانیت
کۆنترۆڵی ڕەنگی نمونە پلەدارەکان بکەیت .بۆ نموونە ،ئەگەربتەوێت سێبەری شین دابنێیت ئەوا دەتوانیت کلیکی ناو
دووگمەی ڕادێۆیی  One Colorبکەیت و پاشان دەبڵ کلیک لەسەرخانە الکێشەییەکەی ژێرئەم دووگمەیەوە کە پێی
دەوترێت بگەڕی ڕەنگەکان  Color swatchبکەیت ،بەمە دیالۆگ بۆکس ی  Select Colorدەکرێتەوە کە پالێتێکی هەڵبژاردنی
ڕەنگی ڕاستی  true-colorدەردەخات .لێرەوە دەتوانیت ئەو ڕەنگەی دەتەوێت بۆ  gradientە کە هەڵیبژێریت .ئەو دووگمە
هاتوچۆکەرەش کە لە الی ڕاستی بگەڕی ڕەنگەکانەوەیە و ناوی سلیدەری  Shade/Tintە توانای کۆنترۆڵکردنی سێبەری
بان ڕووناکی و تاریکی ڕەنگەکانت پێدەدات.

ئەگەر بتەوێت نمونە پلەدارەکە دوو ڕەنگی تێدابێت ئەوا دەتوانیت دووگمەی ڕادیۆیی  Tow Colorبەکاربهێنیت .کاتێک
کلیکی دووگمەی  Two Colorدەکەیت سلیدەری  Shade/Tintدەگۆڕێت بۆ خانەیەکی وەک جۆری خانەی بگەڕی
ڕەنگەکان .بە دەبڵ کلیکی ئەم خانەیەش یان کلیککردنی دووگمەی تیاگەڕانەکەی الی ڕاستی خانەکە دیسانەوە دیالۆگ
بۆکس ی  Select Colorدەکرێتەوە.
هەرڕێک لەژێر گروپی  Colorەوە کە لێیەوە دەتوانین  One Colorیان  Two Colorهەڵبژێرین نۆ جۆر نمونەپلەداردەبینین.
دەتوانیت هەر یەکێک لەمانە هەڵبژێریت و لە لیستی کردنەوە بەرەو خوارەوەی  Angleەوه گۆشەیەکی الریش بۆ نمونەکە
هەڵبژێریت .بژارەی  Centeredچەقی نمونە پلەدارەکە لەناو چەقی ناوچە هەڵبژێرراوەکەی کەدەتەوێت ڕەنگی بکەیت جێگیر
دەکات.
بۆئەوەی نمونەپلەدارێک ڕەسم بکەیت ،هەربەهەمان شێوەی کرداری هاچکردن کۆمەڵە تەنێک هەڵبژێرە یان کلیک لەناو
ناوچەیەکی داخراودا بکە ،ئیتردەتوانیت کلیکی دووگمەی  Previewبکەیت بۆئەوەی پێشبینەیەک لە کارەکە ببینیت یان
کلیکی  OKبکەیت بۆئەوەی نمونەپلەدارەکە ڕەسم بکەیت.
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چۆن بەخێرایی تایبەتمەندییەكانی نمونەهاچێك و تایبەتمەندییەكانی تریەك بخەیت
ئامرازێكی تر كەیارمەتیت دەدات بۆ گۆڕانكاری كردن لە نمونەهاچەكاندا  Match Propertiesە .ئەم ئامرازە هەمان كاری فڵچەكەی ناو
 Wordو  Excelدەكات كەناوی  Formart Painterە .بەهۆی ئەم ئامرازەوە دەتوانیت گۆڕانكاری لە نمونەیەكی هاچی پێشتر ڕەسمكراودا
بكەی بۆئەوەی وەك دانەیەكی تری پێشتر ڕەسمكراوی لێبكەیت .ئامرازەكە بەم شێوەیەی خوارەوە بەكاردەهێنرێت:

 .1لە هێڵی فەرمانەكاندا وشەی  Matchprop8داخڵبكە .دەشتوانیت كلیكی ئامرازی  Match Propertiesلە ناو پانێلی Properties
دا بكەیت.
 .2كلیكی نمونەهاچە بنچینەییەكە بكە كە دەتەوێت كۆپی بكەیت.
 .3كلیكی ئەو نمونەهاچە بكە كەدەتەوێت بیگۆڕیت.
بەم شێوەیە نمونەهاچەكەی دووەم دەگۆڕێت و هەموو تایبەتمەندییەكانی نمونەهاچە بنچینەییەكە وەردەگرێت.
بەاڵم خۆ دەشتوانی تەنها ئەو تایبەتمەندییانەی كە دەتەوێن هەڵبژێری تا كۆپیان بكەی لە ڕێگەی كردنەوەی دیالۆگ بۆكس ی Property
 Settingsەوە .بۆكردنەوەی ئەم دیالۆگ بۆكسە دوای هەڵبژاردنی تەنە بنچیەنەییەكە لە هەنگاوی دووەمدا پیتی  S8داخڵبكە ،یان كلیكی الی
ڕاست بكە و  Settingsهەڵبژێرە .پاشان دەتوانیت بەهۆی ئەو بژارانەی كە دەردەكەون ئەو تایبەتمەندی یانە هەڵبژێریت كە دەتەوێت كۆپیان
بكەی .خۆی لەبنەڕەتدا هەموو تایبەتمەندییەكان هەڵكراون ،بەاڵم ئەگەر هەر تایبەتمەندییەكت حەس لێنەبێت دەتوانیت بیكوژێنیتەوە.
تێبینی ئەوەش بكە كە دەتوانیت ستایلی تێكست و پێوانەكردنەكانیش  dimentionكۆپی بكەی .لە جاپتەری  9و  10دا زیاتر لەسەر
ستایلەكانی تێكست و پێوانەكردنەكان فێر دەبیت.

چەند خاڵێكی گرنگ لە كاتی بەكارهێنانی  Boundary Hatchدا
ئەمانەی خوارەوە چەند خاڵێكی گرنگن لەكاتی كاركردن لەگەڵ تایبەتمەندی  Boundary Hatchدا:
 ئاگاداری ئەو ناوچە سنوورییانە بە كە بوێكن لە بلۆكێكی گەورە .چونكە ئۆتۆكاد مامەڵە لەگەڵ هەموو بلۆكەكەدا بەیەكەوە دەكات و
ئەمەش بۆی هەیە كاتی زۆر بخایەنێت بەتایبەتی ئەگەر بلۆكەكە زۆر گەورەبێت .بژارەی  Boundary Setبەكاربێنە بۆئەوەی
تەركیزبكەیتە سەر ئەو كۆمەڵە تەنانەی كە دەتەوێت وەكو بەشێك لەسنووری هاچكردنەكە بەكاریان بهێنێت.
 ئەگەر ئەو ناوچەیەی دەتەوێ هاچی بكەی گەورەبێت بەاڵم پێویستی بە ووردەكای وورد بێت ئەوا باشترە سنوورەكانی ناوچەی
هاچكردنەكە بە كێشانی پۆلی الین دیاری بكەیت و پاشان لەناو دیالۆگ بۆكس ی  Hatch and Gradientدا دووگمەی Add: Select
 Objectsبەكاربێنی بۆئەوەی پۆلی الینەكە هەڵبژێریت لەجیاتی ئەوەی پشت بەوە ببەستی كە فەرمانی  Boundary Hatchخۆی
سنوورەكان بدۆزێتەوە.
 كۆنترۆڵی چینەكانی ناو ڕەسمەكەت بكە ،ئەگەر پێت وابوو كە چینی وا لە ڕەسمەكەتدا هەن كە لەوانەیە ببنە هۆی الوازكردنی توانای
ئۆتۆكاد بۆ دۆزینەوەی سنووری هاچكردنەكە ئەوا باشتر وایە بیانكوژێنیتەوە .فەرمانی  Boundary Hatchتەنها كاتێك دەتوانێ مامەڵە
لەگەڵ بلۆكە پێكداچووكاندا بكات ئەگەر پێكهاتەكانی بلۆكەكە تەریببن بە  UCSی هەنووكەیی.
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ڕەسمکردنی چەندال ڕێکەکان Regular Polygons
ئەگەر پێویستت بە ڕەسمکردنی چەند الیەکی ڕێک هەبوو ،وەکو بۆ نموونە شەش الیەک یان پێنج الیەک ،ئەوا دەتوانیت
ئامرازی  Polygonلەناو پانێلی  Drawدا بەکاربهێنیت .ئەم ئامرازە پۆلی الینێک لەسەر شێوەی چەند الیەکی ڕێک ڕەسم
دەکات .ڕێگەی بنەڕەتی ڕەسمکردنی چەندالیەکی ڕێک ئەمەیە:
 .6کلیکی ئامرازی  Polygonلەناو پانێلی  Drawدا بکە یان لە بگەڕی پێڕستەکانەوە  Draw→Polygonهەڵبژێرە یانیش
لە هێڵی فەرمانەکاندا وشەی  pol8داخڵبکە.
 .7کە پەیامی  Enter number of sides <4>:دەرکەوت ژمارەی ئەو الیانە داخڵبکە کە دەتەوێت چەندال  polygonە کە
هەیبێت.
 .8کە پەیامی  Specify center of polygon or [Edge]:دەرکەوت خاڵی چەقی چەندالکە هەڵبژێرە.
 .9لە پەیامی  Enter an option [Inscribed in Circumscribed about circle] <I>:یشدا ئێنتەربکە بۆئەوەی دووری لە چەقی
چەندالکەوە بۆ خاڵی سووچێکی دیاری بکەیت .دەشتوانیت ئەگەر بتەوێت کە دووری لە چەقەوە بۆ خاڵێک کە
لێکەوتی الیەکی چەندالکەیە دیاری بکەیت پیتی  C8داخڵبکەیت (سەیری وێنەی  2-3بکە).
وێنەی __2-3
چەندالكەی الی چەپ لەهەنگاوی  4دا
بژارەی  Inscribed in circleبەكاردێنێت و
چەندالكەی الی ڕاستیش بژارەی
Circumscribed about circle
بەكاردێنێت .لەهەردووكیاندا هەمان
نیوەتیرە بەكارهاتووە.

 .10لە پەیامی  Specify radius of circle:دا نرخی نیوەتیرەکە داخڵبکە .ئەوە بزانە کە نرخی نیوەتیرەکە قەبارەی چەندالکە
دیاری دەکات .کە نیوەتیرەکەت داخڵکرد و ئێنتەرت کرد ئیترچەندالکە ڕەسمدەکرێت.
خۆ دەشتوانیت قەبارەی چەندالکە بەهۆی داخڵکردنی درێژی الیەکیەوە دیاری بکەیت ،بۆ ئەنجامدانی ئەمە لە هەنگاوی
 3دا پیتی  E8داخڵبکە .کە ئەمەت کرد ئەم پەیامە دەردەکەوێت  Specify first point:واتە خاڵی دەسپێک هەڵبژێرە ،کە
خاڵەکەت هەڵبژارد ئەم پەیامە دەبینیت  Specify second endpoint of edge:واتە خاڵی کۆتایی الی پۆلیگۆنەکە دەسنیشان
بکه .دەشبینیت کە چەندالکە لە خاڵی دەسپێکەکەوە دوای نیشاندەردەکەوێت واتە خاڵی دەسپێک دەکاتە بنچینە بۆ
ڕەسمکردنی هەموو چەندالکە .لەکۆتاییدا خاڵێکی ترهەڵبژێرە بۆئەوەی ڕەسمکردنی چەندالکە تەواو بکەیت ،ئەوەت
لەبیربێت کە دەتوانیت خاڵێک بە بەکارهێنانی تەوەرە نسبییەکان  relative coordinatesدەسنیشان بکەیت بۆئەوەی
درێژی الکەی پۆلی گۆنەکە بە دەقیقی دیاری بکەیت.
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بەکارهێنانی تەنە یارمەتیدەرەکانی خستنە ڕوو و نواندنی ڕەسمەکەت
زۆرجارکاتێک کە لەسەرکاغەزڕەسمێک بە قەڵەم دەکێش ی چەند هێڵێکیش دەکێشیت وەک چوارچێوەیەک بۆ ڕەسمەکە
بۆئەوەی بتوانیت ڕەسمەکەت ئاسانتربخەیتەڕوو .لە ئۆتۆکادیشدا دەتوانیت هەمان کار ئەنجام بدەیت ،بەاڵم ئۆتۆکاد
چەند ئامرازێکی کەم دەخاتە بەردەست کە بەتایبەتی بۆ دانان و خستنەڕووی ڕەسمەکان درووستکراون.
دەتوانیت فەرمانی  Divideو  Measureبەکاربهێنیت بۆئەوەی تەنێک لەچەند دوورییەکییەکساندا نیشانە بکەیت .ئەگەر
ئاشنای ڕەسمکردن بە دەستی ،ئەوا دەکرێت ئامرازی  Measureوەک پرگالێک سەیربکەیت .ئامرازی  Measureدووری
دەقیق لەسەرتەنێک نیشان دەکات .ئامرازی  Divideیش زۆر لە ئامرازی  Measureدەچێت ،بەاڵم لەجیاتی نیشانەکردنی
دوورییەکی زانراو چەند دوورییەکییەکسانی دەقیق لەسەرتەنەکە نیشان دەکات .بۆ نموونە ،ئەگەر بتەوێت هێڵێکی درێژی
نەزانراو لە  12بەشییەکساندا نیشانە بکەیت ،ئەوا دەتوانیت بەهۆی فەرمانی  Divideەوە ئەم کارە ئەنجام بدەیت.
ئامرازەکانی  Divideو  Measureلە نیشانەکردنی تەنەکاندا خاڵە بەرجەستە  Point objectsەکان بەکاردەبەن ،لە ڕاستیدا
ئەم ئامرازانە تەنەکان پارچە پارچە ناکەن بەڵکو تەنها چەند خاڵێکی بەرجەستە لەسەر تەنەکان نیشانەدەکەن .بۆ
نموونە ،نیشانەکردنی ئەم خااڵنە لە ڕووپێویدا سوودی زۆری هەیە کاتێک دەتەوێت هەموو ئەو خااڵنەی بەهۆی
ئامێرەکانی ڕووپێویەوە پێواوتن لەسەرڕەسمەکەت نیشانیان بدەیت.
 Rayو  Xlineدوو فەرمانن کە بەهۆیانەوە دەتوانیت ڕاستەهێڵی تایبەتی بکێشیت .فەرمانی  Rayڕاستەهێڵی وا ڕەسم
دەکات کە لە خاڵێکەوە دەسپێدەکەن و هەتا کۆتاییەکی نادیاردرێژدەبنەوه و زۆر لە تیشکەکانی ڕوناکی تیشکی خۆر دەچن.
بەاڵم فەرمانی  Xlineڕاستەهێڵێک ڕەسم دەکات کە درێژییەکی نادیاری هەیە لەهەردوو سەرەکەیەوە .جودا لە فەرمانی
 Rayفەرمانی  Xlineهیچ خاڵێکی دەسپێکردنی نییە ،بەاڵم دەتوانیت خاڵێک دەسنیشان بکەی بۆئەوەی  Xlineەکە پیایدا
بڕوات و ئەگەر بشتەوێت ئاراستەیەکیش دیاری بکەیت.
نیشانەکردنی خاڵەکان لەناو ڕەسمێکدا
خاڵە بەرجەستەکانیش بە جۆرە تەنێک  Objectی ئۆتۆکاد حیساب دەکرێن و بە زۆری بۆ نیشانەکردنی شوێنێکی ناو
ڕەسمەکە بە دەقیقی بەکاردەهێنرێن .دەشتوانی خاڵە بەرجەستەکان بە بەکارهێنانی فەرمانی  Pointدروستبکەیت.
→ Drawیان
→Point
بۆئەوەی خاڵ؛کی بەرجەستە لە ڕەسمێکدا دابنێی لە بگەڕی پێڕستەکانەوە Single Point
→ Drawهەڵبژێره.
→Point
Multiple Ponts
کاتێک خاڵە بەرجەستەکان نیشانە دەکەی یان ڕەسم دەکەی لەوانەیە زەحمەت بێت بیان
بینیت .بۆ چارەکردنی ئەم گرفتە ،خۆشبەختانە دەتوانیت شێوەی دەرکەوتنیان بگۆڕی،
بۆئەوەی خاڵەکان بە ڕوونتری ببینی ئەم هەنگاوانەی خوارەوە پەیڕەو بکە:

 .1لە بگەڕی پێڕستەکانەوە  Format→Point Styleهەڵبژێرە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی Point
 Styleبکەیتەوە.
 .2کلیکی ستایلی  Xە کە بکە لە سەرەوەی الی ڕاستی دیالۆگ بۆکسەکەدا و ئینجا کلیکی
بژارەی  Set Size Relative to Screenبکە و پاشانیش  Okبکە.
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 .3ئەگەرپێشترفەرمانی  Divideیان  Measureت بەکارهێنابێت یان خاڵی بەرجەستەت لەناو رەسمەکەتدا دانابێت
ئەوا  View→Regenهەڵبژێرە یان  Re8داخڵبکە بەمە خاڵە نیشانەکراوەکان و ڕەسمکراوەکانی ناو ڕەسمکەت
شێوەیان دەگۆڕی بۆ  Xو دەتوانیت بەڕوونی بیان بینی وەک لە وێنەی  22-3نیشاندراوە.
لە هەرکاتێکدا بتەوێت دەتوانیت ستایلی خاڵەکان بگۆڕی و بەمە هەموو خاڵەکانی ناو ڕەسمەکە ستایلە نوێ یەکە
وەردەگرن.
وێنەی __22-3
نموونەیەكی خاڵەكان كە بە x
نیشانەكراون و بەكارهێنراون بۆ
نیشانەكردنی بەشەكانی پۆلی
الینێك كە بە  divideدابەشكراوە.

ئەگەربتەوێ خاڵە بەرجەستەكان تەنها بۆ مەبەستی بینینێكی كاتی بەكاربێنی و نەتەوێ لەكاتی چاپكردندا دەربكەون ،ئەوا دەتوانی بیانخەیتە چینێكەوە كە
بەتایبەتی بۆ خاڵەكان دروستی دەكەیت و پاشان ئەو چینە وا لێبكە كە ببێتە چینێكی  .non-printingبۆ زانیاری زیاتر لەسەر چینەكان سەیری چاپتەری  7بكە.

نیشانەکردنی بەشە یەکسانەکان
دەتوانیتت فەرمانی  Divideبەکاربهێنیت بۆ دابەشکردنی تەنێک بۆ ژمارەیەک
بەشییەکسان .فەرمانەکە کۆمەڵە خاڵێک لەسەرهێڵێک ،کەوانێک ،بازنەیەک،
سپلینێک یان پۆلی الینێک دادەنێت و بەشەکان بە دەقیقی نیشان دەکات .ئەم ڕاهێنانەی
خوارەوە چۆنێتی ئەنجامدانی ئەم کارە ڕوون دەکاتەوە:
 .1لە فلی ئاوتی  Multiple Pointsەوە کە لە فراوانکردنی پانێلی  Drawدا دەردەکەوێت
کلیکی ئامرازی  Divideبکە یان دەتوانیت پیتەکانی  Div8داخڵبکەیت.
 .2لە وەاڵمی پەیامی  Select object to divide:دا ئەو تەنە هەڵبژێرە کەدەتەوێت بەش بەش ی
بکەیت و خاڵەکانی لەسەرنیشان بکەیت.
 .3پاشان پەیامی  Enter number of segments or [Block]:دەردەکەوێت و داوای ژمارەی ئەو بەشانەت لێدەکات کە دەتەوێت
تەنە هەڵبژێرراوەکەیان بۆ دابەش بکەیت .لەوەاڵمدا ژمارەی بەشەکانی کە دەتەوێت داخڵبکە.
کە ئەم هەنگاوانەت جێبەجێکرد فەرمانەکە دەگەڕێتەوە سەرەتا و وادەردەکەوێت کە هیچ کارێکی ئەنجام نەدابێت .بەاڵم
لەڕاستیدا ئۆتۆکاد چەند خاڵێکی لەسەرتەنەکە داناوە .ئەم خااڵنە ئەو بەشانە نیشان دەکەن کە خۆت ووستبوت
تەنەکەیان بەسەردا دابەش بکەیت .بەاڵم وەک پێشتریش باسمان کرد تەنەکە پارچە پارچە نەکراوە تەنها بۆ چەند
بەشێکییەکسان دابەشکراوە .دەتوانیت  Osnapی  Nodeبەکاربهێنی بۆ هەڵبژاردنی خاڵێکی سەرتەنەکە کە بەهۆی خاڵە
بەرجەستەکانەوە نیشانەکراوە.
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دابەشکردنی تەنەکان بۆچەند درێژییەکی تایبەت
فەرمانی  Measureهەربەهەمان شێوەی  Divideکاردەکات ،بەاڵم لەجیاتی دابەشکردنی تەنەکە بۆ چەند بەشێکی
درێژییەکسان تەنەکە لە چەند درێژییەکی تایبەتدا نیشان دەکات .بۆنموونە ،واد ابنێ کەدەتەوێت کێرڤێک دابەش بکەیتە
چوار بەشییەکسان ،لێرەدا درێژی بەشەکان مەرچ نییە یەکسان بن ،بەاڵم لە قەبارەدا بەقەد یەکن (سەیری وێنەی 23-3
بکە).
وێنەی __23-3
نیشانەكردنی كێرڤێك بۆ  4بەش ی
قەبارە یەكسان بەهۆی  Pointە
وە.

ئەم هەنگاوانەی خوارەوە چۆنێتی بەکارهێنانی فەرمانی Measur eڕوون دەکەنەوە بۆ ئەنجام دانی ئەم کارە:
 .1لە فلی ئاوتی  Multiple Pointەوە کە بە فراوانکردنی پانێلی  Drawدەردەکەوێت کلیکی ئامرازی  Measureبکە
یان پیتەکانی  Me8داخڵبکە.
 .2لە وەاڵمی پەیامی  Select object to measure:دا ئەو تەنە هەڵبژێرە کە نزیکترینە لەو شوێنەوەی کە دەتەوێت بەشە
پێوراوەکان دەست پێبکەن.
 .3پاشان پەیامی  Enter length of segments or [Block]:دەردەکەوێت ،لێرەدا ئەو درێژییە داخڵ بکە کە دەتەوێت .ئیتر
خاڵەکە لە دوورییە تایبەتییە داخڵکراوەکەدا دەردەکەوێت.
لە.4فلی ئاوتی ئامرازی  Pointدا كە بە فراوانكردنی پانێلی  Drawدەردەكەوێ هەریەك لە  Divideو  Measureی تێدایە .بۆ فراوانكردنی
پانێلی  Drawكلیكی تایتڵ بارەكەی بكە.

.5

بەکارهێنانی هێڵەکانی بنیاتنان Construction Lines
زۆر لە نەرمەکااڵ گرافیکییەکان ڕێبەرێکی هاوڕێککردنیان تێدایە کە بەزۆری تەنیا بۆ یارمەتیدان و ئاسانکردنی
ڕەسمکردنەکەیە و لەکاتی چاپکردندا دەرناکەوێت .ئۆتۆکادیش ڕێبەرێکی لەم جۆرەی تێدایە کە ئەویش هێڵەکانی بنیاتنانن
 Construction Linesکە بە  Xlineیش دەناسرێن.
بە پێچەوانەی ڕێبەری هاوڕێککردنەکانی کە لە نەرمەکااڵکانی تردا هەیە  Xlineەکەی ئۆتۆکاد لەکاتی چاپکردنیشدا
دەردەکەوێت .دەشتوانی گۆڕانکاری لەم هێاڵنەدا بکەیت و بیانکەیت بە هێڵی ئاسایی و بە وویستی خۆت لە هەر شوێنێکی
تردا بەکاریان بهێنی یان بە هەر گۆشەیەک کە دەتەوێت بیانخولێنیتەوە.
ڕسمکردنی چەند  Xlineێکی تێپەڕبوو بە هەمان خاڵدا
بۆئەوەی کۆمەڵە  Xlineێک ڕەسمبکەی کە بەهەمان خاڵدا بڕۆن پەیڕەوی ئەم هەنگاوانەی خوارەوە بکە:
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 .1کلیکی ئامرازی  Construction Lineبکە کە لە پانێلی  Drawی فراوانکراودایە یان لە بگەڕی پێڕستەکانەوە
 Draw→Construction Lineهەڵبژێرە یانیش لە هێڵی فەرمانەکاندا وشەی  Xline8داخڵبکە.
 .2لە پەیامی  Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:دا خاڵێک هەڵبژێرە بۆئەوەی  Xlineەکە پیایدا بڕوات.
خۆئەگەر نەشزانی کە چ خاڵێک گەنجاوترینە کە  Xlineەکەی پیا تێپەڕێت ئەوا دەتوانیت لە سەرەتادا هەچ
خاڵێک بێت هەڵیبژێری چونکە دوایی دەتوانیت هێڵەکە بە وویستی خۆت بگوازیتەوە.
 .3لەگەڵ دەرکەوتنی پەیامی  :Specify through pointدا  Xlineێکی کاتی دەردەکەوێت کە بەو خاڵەدا دەڕوات کە لە
هەنگاوی  2دا هەڵتبژاردبوو و دوای نیشاندەریش دەکەوێت .ئێستا کلیکی خاڵێکی خاڵێکی تر بکە بۆئەوەی گۆش ی
الری هێڵەکە دیاری بکەیت.
.4نیشانەكردنی مەوداكان یان دوورییەكانی سەر تەنەكان بە بەكارهێنانی ڕەسمە كۆكراوەكان لەجیاتی  Pointەكان
.5نیشانەكردنی مەوداكانی سەر تەنەكان تاكە بەكارهێنانی فەرمانەكانی  Divideو  Measureنییە .دەتوانی ڕەسمی كۆكراوەی وەك هێماكان
یان پارچە ڕەسمە كۆكراوەكان بە مەودای ڕێك لەسەر تەنكان دابنێی بۆ نیشانەكردنیان .بۆ نموونە دەتوانیت بژارەی  Blockكە لەگەڵ
.6
فەرمانی  Divideو  Measureدا دەردەكەوێت بەكاربهێنی بۆئەوەی ڕیزێك دەسشۆر بەدرێژایی دیوارێك و لە دوورییەكساندا دابنێی.

.7

لە جیاتی بەکارهێنانی خاڵە بەرجەستەكان بۆ نیشانەکردنی تەنەکان ڕەسمەکۆکراوەکان بەکاربێنی بژارەی  Blockکە لەگەڵ فەرمانی
 Divide.8و  Measureدا دەردەکەوێت بەکاربێنە .بلۆکەکان ڕەسمی کۆکراوەن کە لە کۆمەڵە تەنێك درووستکراون و بەیەکەوە تاکە
ڕەسمێکی کۆکراوەییەك پارچەیان پێکهێناوە کە دەتوانرێ بەئاسانی مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت (بۆ زانیاری زیاتر لەسەر بلۆکەکان سەیری
.9
چاپتەری  8بکە .).ئەم بلۆکانە دەتوانرێت لەجیاتی خاڵە بەرجەستەکان بەکاربهێنرێن بۆ نیشانەکردنی تەنەکان .ئەم هەنگاوانەی خوارەوە
.10
ئەم کردارە ڕوون دەکەنەوە:

.11
دڵنیایی لەوە بکەرەوە کە ئەو بلۆکانەی دەتەوێت بەکاریان بهێنی بەشێکن لە ڕەسمە هەنووکەییەکەت.
.12
فەرمانی  Divideیان  Measureدەست پێبکە.
.13
لە پەیامی  Specify length of segment or [Block]:دا پیتی  Bداخڵبکە.
.14

لە پەیامی  Enter name of block to insert:دا ناوی ئەو بلۆکە داخڵبکە کە دەتەوێ بەکاریبێنی.

.15

لە پەیامی  Align block with object? [Yes/]No] <Y>:شدا ئەگەر دەتەوێت کە بلۆکەکە بە ڕێڕەوی یان بە درێژایی تەنە
هەڵبژێرراوەکە دابنێیت ئەوا دووگمەی ئێنتەر دابگرە( .لێرەدا بە داخڵکردنی پیتی  Nبلۆکەکان بە گۆشەی  00دادەنێت.).
.16

.17
لە پەیامی  Enter the number of segments:دا مەوداکان واتە ژمارەی بەشەکان داخڵبکە .بەمە بلۆکەکان بە مەودای ڕێك لەسەر
تەنە هەڵبژێرراوەکە دەردەکەون.
.18

خاڵی دانانی بلۆکەکان لەسەر تەنە پێوراوەکە یان بەش بەشکراوەکە جێگیر دەبن لە هەمان ئەو شوێنانەی کە خاڵە بەرجەستەکانی تیا
دادەنرێت.

 .4دەتوانیت بەردەوام بیت لە هەڵبژاردنی خاڵدا بۆئەوەی چەند  Xlineێک ڕەسمبکەی کە بەو خاڵەدا
دەڕۆن کە لە هەنگاوی  2دا هەڵتبکاردبوو.
 .5لە کۆتاییدا ئێنتەردابگرە بۆئەوەی کۆتایی بە فەرامانی  Construction Lineبهێنیت.
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کە  Xlineێکت لە ناو ڕەسمەکەتدا هەبوو دەتوانیت بە وویستی خۆت گۆڕابکاری تێدا بکەی ،بیگوازیتەوە ،کۆپی بکەی،
یان بیکەیتە هێڵێکی ئاسایی ئۆتۆکاد.
ڕەسمکردنی چەند هێڵێکی بنیاتنانی ئاسۆیی ،ستوونی ،یان الر
بە بەکارهێنانی ڕێگە بنەڕەتییەکی کە لە ڕاهێنانەکەی پێشوودا باسکرا دەتوانیت چەند  Xlineێک ڕسمبکەی کە بەهەمان
خاڵدا تێبپەڕن .بەاڵم ئەی چی بکەین ئەگەربمانەوێت هەموو هێڵەکان ستوونی ،ئاسۆیی یان الربن؟ بۆئەمە ئامرازی
 Construction Lineچەند بژارەیەکی خستۆتە بەردەست کە ڕێگامان پێدەدەن چەند هێڵێکی ستوونی ،ئاسۆیی یان بە
گۆشەیەکی الری تایبەت بکیشین .ئەمەی خوارەوە ئەم کردارە ڕوون دەکاتەوە:
 .1کلیکی ئامرازی  Construction Lineبکە کە لە پانێلی  Drawی فراوانکراودایە یان لە بگەڕی پێڕستەکانەوە
 Draw→Construction Lineهەڵبژێرە یانیش لە هێڵی فەرمانەکاندا وشەی  Xline8داخڵبکە.
 .2لە پەیامی  Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:دا پیتی  H8داخڵبکە بۆ چەند هێڵێکی ئاسۆیی یان  V8بۆ
ڕەسمکردنی چەند هێڵێکی ستوونی.
 .3چەند خاڵێک هەڵبژێرە بۆئەوەی  Xlineە کان پیایاندا بڕۆن.
 .4ئێنتەربکە بۆ دەرچوون لە ئامرازی .Construction Line
بۆ ڕەسمکردنی چەند  Xlineێک بە هەمان گۆشەی الری ئەمەی خوارەوە بکە:
 .1کلیکی ئامرازی  Construction Lineبکە کە لە پانێلی  Drawی فراوانکراودایە یان لە بگەڕی پێڕستەکانەوە
 Draw→Construction Lineهەڵبژێرە یانیش لە هێڵی فەرمانەکاندا وشەی  Xline8داخڵبکە.

 .2لە پەیامی  Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:دا پیتی  A8داخڵبکە و پاشان گۆشەیەکی الری بۆئەو Xline
انە داخڵبکە کە دەتەوێت لەناو ڕەسمەکەتدا دایان بنێیت.
 .3چەند خاڵێک هەڵبژێرە بۆئەوەی  Xlineەکان پیایاندا بڕۆن.
 .4ئێنتەربکە بۆ دەرچوون لە ئامرازی .Construction Line
 .5لە هەنگاوی  2دا دەشتوانیت  A8یان  R8داخڵبکەی و هێڵێکی پێشترڕەسمکراو لەناو ڕەسمەکەتدا هەڵبژێری
بۆئەوەی  Xlineه کانیش هەمان الری ئەو هێڵە وەربگرن.
ڕەسمکردنی هێڵی بنیاتنەری نێوانکەر
ئەگەر بتەوێت هێڵێک ڕەسمبکەی کە بەناوەڕاستی گۆشەی نێوان دوو هێڵی تردا بڕوات واتە نێوانیان بکات ،ئەوا
دەتوانیت ئەم کارە بەهۆی بەکارهێنانی بژارەی  Bisectەوەی ناو ئامرازی  Construction Lineدا ئەنجام بدەی ،بەم
شێوەیە:
 .1کلیکی ئامرازی  Construction Lineبکە کە لە پانێلی  Drawی فراوانکراودایە یان لە بگەڕی پێڕستەکانەوە
 Draw→Construction Lineهەڵبژێرە یانیش لە هێڵی فەرمانەکاندا وشەی  Xline8داخڵبکە.
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 .2لە پەیامی  Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:دا پیتی  B8داخڵبکە.
 .3لە پەیامی  Specify angle vertex point:دا ئۆسناپی  Intersectionبەکاربێنە و خاڵی یەکتربڕینی نێوان ئەو دوو هێڵ
هەڵبژێرە کە دەتەوێت نێوانیان بکەی (سەیری وێنەی  24-3بکە) .بۆ ئەوەی چۆنێتی بەکارهێنانی ئۆسناپەکانت
بیربێتەوە سەیری بەش ی "هەڵبژاردنی شوێنەکان لەسەرتەنەکان بە دەقیقی" بکەرەوە.
وێنەی __24-3
نێوانكردنی جووتێك هێڵ
بەهۆی  Xlineێكەوە

 .4لە پەیامی  Specify angle start point:دا ئۆسناپی  Nearestبەکاربێنە و یەکێک لەو جووتە هێڵە هەڵبژێرە کە دەتەوێت
نێوانیان بکەیت.

 .5لە پەیامی  Specify angle end point:دا دیسان ئۆسناپی  Nearestبەکاربێنە و هێڵەکەی تریان هەڵبژێرە .بەمە Xline
ێک نێوانی جووتە هێڵە هەڵبژێرراوەکە دەتات و لەنێوانیاندا ڕەسم دەبێت.
 .6دەتوانیت بەردەوام بی لە ڕەسمکردنی هێڵی نێوانکەری تر یان دەتوانیت ئێنتەربکەی بۆئەوەی لە فەرمانەکە
دەربچیت.
ڕەسمکردنی هێڵی بنیاتنەری تەریب بە هێڵی تری پێشتر ڕەسمکراو
دوایین بژارەی ئامرازی  Construction Lineتوانای ڕەسمکردنی هێڵی بنیاتنەری تەریب بە هێڵی تری پێشترڕەسمکراوی ناو
ڕەسمەکەت پێدەدات .ئەم بژارەیە وەکو فەرمانی  Offsetکە پێشتر لەم چاپتەرەدا باسمانکرد کاردەکات ،بەاڵم لەجیاتی
درووستکردنی کۆپیەکی تەنێک بژارەی  Offsetلێرەدا هێڵێکی بنیاتنەری ڕێک درووستدەکات .بەم شێوەیە:
 .1کلیکی ئامرازی  Construction Lineبکە کە لە پانێلی  Drawی فراوانکراودایە یان لە بگەڕی پێڕستەکانەوە
 Draw→Construction Lineهەڵبژێرە یانیش لە هێڵی فەرمانەکاندا وشەی  Xline8داخڵبکە.
 .2لە پەیامی  Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:دا پیتی  O8داخڵبکە.
 .3لە پەیامی  Specify offset distance or [Through] <Through>:دا دوورییەک دەسنیشان بکە بە داخڵکردنی نرخی
دوورییەک لە کیبۆردەوە یان بە هەڵبژاردنی دووخاڵ لەناو ڕەسمەکەدا .لێرەشدا دەتوانیت ئۆسناپەکان بەکاربێنی
بۆ دیاریکردنی دوورییەکە لەسەربنچینەی دوو تەنی ناو ڕەسمەکە.
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 .4لە پەیامی  Select a line object:دا ئەو تەنە هەڵبژێرە کەدەتەوێت  Xlineەکە تەریب لەگەڵیدا ڕەسم ببێت.
 .5لە پەیامی  Specify side to offset:دا ئەو الیەی تەنەکە هەڵبژێرە کە دەتەوێت کۆپیەکە تیایدا ڕەسم ببێت .ئۆتۆکاد
 Xlineێکی تەریب ڕەسم دەکات لەو دوورییەدا کە لە هەنگاوی  2دا داخڵت کردبوو.
 .6هەنگاوی  4دووبارەبکەرەوە بۆ ڕەسمکردنی  Xlineتەریبی تریان ئێنتەربکە بۆ کۆتایی هێنان بە فەرمانەکە.
ڕەسمکردنی هێڵە بنیاتنەرە تیشکییەکان
هێڵە بنیاتنەرەکان لەوەی کە سەرەتا و کۆتاییان دیارنییە هێڵی نا ئاسایین .ئەگەر Xlineێکت دەوێت کە خاڵێکی
دەسپێکردنی هەبێت ئەوا دەتوانیت  Xlineی تیشکی  Rayبەکاربهێنیت .بەکارهێنانی  Rayلەگەڵ تەنە بازنەییەکاندا بۆی
هەیە سوودی زۆری هەبێت چونکە بە ئاسانی دەتوانرێت بەدەوری خاڵی بنچینە  Originدا بیانخولێنیتەوە .ئەمەی
خوارەوە چۆنێتی دانای هێڵێکی تیشکی لەناو ڕەسمێکدا ڕوون دەکاتەوە:
 .7کلیکی ئامرازی  Rayبکە لەناو پانێلی  Drawی فراوانکراودا یان لە بگەڕی پێڕستەکاندا  Draw→Rayهەڵبژێرە
یانیش لەهێڵی فەرمانەکاندا وشەی  ray8داخڵبکە.
 .8لە پەیامی  Specify start point:دا خاڵێک بۆ سەرەتای تیشکەکە هەڵبژێرە.
 .9لە پەیامی  Specify through point:دا خاڵێکی ترهەڵبژێرە بۆ ئەوەی ئاراستەی تیشکەکە دیاری بکەیت.
 .10بەردەوام بە له ڕەسمکردنی تیشکی زیاتردا بە هەڵبژاردنی خاڵی تر یان ئێنتەربکە بۆ دەرچوون لە فەرمانەکە.
شێوازی تری ڕەسمكردن

زۆربەی ڕەسمە دوو ڕەهەندییەكان بەهۆی بەكارهێنانی ئەو فەرمانانەوە ڕەسم دەكرێن كەلەم چاپتەرەدا ڕوونكرایەوە ،بەاڵم دوو
شێوازی ترهەن بۆ ڕەسمكردن كە ئەوانیش region :و ڕەسمكردنی گەاڵڵەنامەیەک  Freehand sketchی ڕەسمەكەیە.

 Regionە كان زۆرلە پارچە كاغەزێكی بڕاو دەچن و شێوەی چێوە داخراون ،تەنانەت دەتوانیت پۆلی الینێكی داخراو بگۆڕیت بۆ region
ێك .دەتوانیت  regionەكان كۆپبكەیتەوە یان لێك دەربكەیت بە بەكارهێنانی كردارە بولییەكان  ( Boolean operationsبۆ زانیاری
لەسەركردارە بولییەكان سەیری چاپتەری  5بكە).
بۆ دروستكردنی  regionێك سەرەتا پۆلی الینێكی داخراو ڕەسم بكە .بۆ ئەنجامدانی ئەمە دەتوانیت ئامرازی  Polylineیان  Rectangleیان
 Polygonبەكاربهێنیت .دەشتوانیت ئامرازی  Boundaryكە لە پانێلی  Drawی فراوانكراودایە بەكاربهێنیت .پاشان فەرمانی Region
دەست پێبكە بە كلیككردنی ئامرازی  Regionی پانێلی  Drawی فراوانكراو ،ئینجا پۆلی الینە داخراوەكە هەڵبژێرە و ئێنتەربكە.

فەرمانی Sketch

بەهۆی فەرمانی  Sketchەوە دەتوانی بەسەربەستی گەاڵڵەنامەیەكی ڕەسمێك ڕەسمبكەی .ئەم ئامرازە وادەرنەكەوێ كە بەكارهێنانی
ئاسان و گونجاو بێت و لەبەرئەوە زۆربەدەگمەن بەكاردێت.
ئەگەردەتەوێ زانیاری زیاترلەسەرئامرازەكانی  Regionو  Sketchبزانی ئەوا دەتوانی سەیری سیستەمی  Helpی ئۆتۆكاد بكەیت یان
سەیری كتێبی  Mastering AutoCAD 2009و كتێبی  AutoCAD LT 2009دا بكەیت.
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پوختە
ئەگەرلەو کەسانەبیت کە ئارەزوویان لە خۆ تاقیکردنەوەیە ،ئەوا لەوانەیه خۆت هەوڵی ڕەسمکردنی چەند تەنێکت
دابێت تەنانەت پێش خوێندنەوەی ئەم چاپتەرەش .وە ئەگەردوو چاپتەری یەکەمی ئەم کتێبەت خوێندبێتەوە و شێوەی
بنچینەیی کارکردنی ئۆتۆکاد تێگەیشتبیت ئەوا تێگەیشتن لە چۆنێتی ڕەسمکردنی تەنەکان لە ئۆتۆکاددا دەبێ ئەوەندە
زەحمەت نەبێت.
لەگەڵ ئەوەشدا لەوانەیە هەندێک کردار بەالتەوه ئاڵۆزبن و تێگەیشتنیان زەحمەت بن ئەگەر شارەزایی تەواوت لە
بەکارهێنانیدا بەدەست نەهێنابێت وەکو بۆنموونە ڕەسمکردنی نمونەهاچەکان و پڕکردنەوە و ڕەنگکردنە پلەدارەکان.
ئەگەر تووش ی گرفت بوویت لێرەدا ئەوا ئەو بەشەی کە باس ی هاچکردن دەکات وردترو وریایانەتربخوێنەرەوە.
ڕەسمکردنی هێڵە چەماوەکان و کێرڤەکانیش بەهەمان شێوە زۆرجار زەحمەته ،گرنگە کە مەشقی زیاترلەسەرپۆلی الینە
سپلینییەکان و سپلینەکان بکەیت پێشئەوەی لە ڕەسمکردنی ڕاستیدا بەکاریان بهێنیت.
ئامرازەکانی  Layoutیش پێویستیان بە هەندێک بەکارهێنان و مەشق لەسەرکردن هەیە ،بە دەستهێنانی شارەزایی لەسەر
ئەم ئامرازانە تەنها بە مەشقکردن لەسەریان دەکرێت چونکە لەڕاستیدا لە کاتی خودی ڕەسمکردنەکەدا ئەوەندە
پێویستت پێنابن تا ئەو کاتەی دەگەیتە قۆناغی کۆتایی کە دەتەوێت ڕەسمەکەت سازبکەیت بۆ چاپکردن بەاڵم کاتێک ئەم
ئامرازانەت پێویست دەبێت تۆزێک بەکارهێنانیان زەحمەتە ئەگەرشارەزاییت لەسەریان نەبێت و نەزانی ئامرازە
پێویستەکان لە کوێن و چۆن چۆنیش بەکاردێن .لەبەرئەوە زۆرگرنگە کە زانیاری باشت لەسەر ئەم ئامرازانە هەبێت و
بزانی چۆن چۆنی بەکاریان دەهێنیت.
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ئەم چاپتەرە باس ی هەمواركردنی تەنەكانی ئۆتۆكاد و گۆڕانكاری كردن تیایاندا دەكات .ئەگەردەتەوێت فێری ئەوە ببیت كە
چۆن گۆڕانكاری لەو تەنەنانەدا دەكەیت كە پێشتر ڕەسمت كردوون ئەوە ئەم چاپتەرە ئەوەیە كە دەبێت دیراسەی
بكەیت.
ئەگەر زۆرپەلەت بێت لەوانەیە بتەوێت تەنها چاوێك بە الپەڕەكانی چاپتەرەكەدا بخشێنیت بۆئەوەی فیكرەیەك لەسەر
شێوازەكانی گۆڕانكاریكردنی تەنەكان وەربگریت یان ئەگەر سەرەتا بەدوای هەندێك ڕێنماییدا بگەڕێیت ئەوا دەتوانیت
سەیری لیستی بابەتەكانی چاپتەرەكە بكەیت تابزانیت ئایا ئەو بابەتانەی كە بەدوایاندا دەگەڕێیت لەم چاپتەرەدا دەست
دەكەون.
ئەگەر ئۆتۆكاد زۆربەالتەوە نوێ بێت و شارەزاییەكی ئەوتۆت تیایدا نەبێت ئەوا لەوانەیە پێویستت بە خوێندنەوەی
نیوەییەكەمی ئەم چاپتەرە هەبێت بەتایبەتی لەبەرئەوەی گۆڕانكاری كردن لە تەنەكاندا بەشێكی گرنگە لە جێبەجێكردنی
ڕەسمەكاندا.
سەرەتای ئەم چاپتەرە هەندێك زانیاری بنچینەیی زۆر گرنگی تێدایە كە بۆهەموو كردارەكانی گۆڕانكاری كردن لە
ئۆتۆكاددا بایاخی زۆریان هەیه .بۆ نموونە هەڵبژاردنی تەنەكان كردارێكە كە زۆردووبارە دەبێتەوە و زۆركات پێویستت پێی
دەبێت لەبەرئەوە هەوڵدەدەم زۆر بەوردی ڕوونی بكەمەوە .هەروەها گۆڕانكاری كردن لە سەرەداوەكان  girpsدا ڕوون
دەكەمەوە كە شێوازێكی گۆڕانكاری كردنی زۆر باوە لە زۆربەی نەرمەکااڵ گرافیكییەكاندا .هەر لەم چاپتەرەشدا فێری ئەوە
دەبیت كە چۆن داخڵكردنی دینامیكی ڕێگایەك دەخاتە بەردەست بۆ گۆڕینی تایبەتمەندیەكانی تەنەكان .لە كۆتاییدا باس ی
پالێتی تایبەتمەندیەكان  Properties Paletteدەكەم كه ئامرازێكی زۆر گرنگە لەكاتی گۆڕانكاری كردن لە ئۆتۆكاددا.
ئەم چاپتەرە ئەم بابەتانەی خوارەوە لەخۆ دەگرێت:
 هەڵبژاردنی تەنەكان
 گۆڕانكاری كردن بە هەمان شێوازی ویندۆز
 گۆڕینی تەنەكان بەهۆی سەرەداوەكان  gripsو داخڵكردنی داینامیكییەوە
 كۆنترۆلكردنی تەنەكان بە بەكارهێنانی پالێتی تایبەتمەندیەكان
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هەڵبژاردنی تەنەكان
ئۆتۆكاد ڕێگەت پێدەدات كە تەنەكانی ناو ڕەسمێك بەچەند ڕێگەیەكی جیاوازهەڵبژێریت .بەاڵم بەداخەوە كە ئەم ڕێگە
جیاوازانە هەمیشە بەشێك نین لەو كۆمەڵە فەرمانە زۆرەی كە لە نەرمەکااڵكەدا هەن .لەم چەند بەشەی سەرەتای ئەم
چاپتەرەدا فێری باوترینی ئەو ڕێگایانە دەبیت كە بۆ هەڵبژاردنی تەنەكان بەكاردێن.
بەكارهێنانی ڕێگا سەرەكییەكان هەڵبژاردن لەئۆتۆكاددا
زۆر لەفەرمانەكانی ئۆتۆكاد داوات لێدەكەن كە تەن هەڵبژێری لە ڕێگەی پەیامی  Select objects:ەوە ،لەگەڵ پەیامەكەدا
شێوەی ێكەوە دەگۆڕێت بۆ شێوەی چوارگۆشەیەكی بچووك.
نیشاندەر لە
هەركاتێك پەیامی  Select objects:و نیشاندەرە شێوە چوارگۆشەكە كە پێش ی دەوترێ نیشاندەری هەڵبژاردنی تەنەكان
 Object Selection Cursorت بینی ئەوا چەند لەكاتی هەڵبژاردنەكەدا چەند بژارەیەكت لەبەردەستدایە :دەتوانی تاك تاك
كلیكی تەنەكان بكەی یان كۆمەڵە تەنێك بە كێشانی چوارگۆشەیەكی خەیاڵی بە دەوریاندا هەڵبژێریت .ئۆتۆكاد ڕێگەی
تریش دەخاتە بەردەست بۆ هەڵبژاردنی تەنەكان ئەویش بە كێشانی چەندالی ناڕێك بەدەوری تەنەكاندا.

ئاكاری ئۆتۆكاد لەكاتی هەڵبژاردنی تەنەكاندا كەمێك لە نەرمەکااڵ گرافیكییەكانی ترجیاوازە .كاتێك پەیامی Select objects
دەبینی ئەوا لەڕاستیدا دۆخی هەڵبژاردندایت و هەركارێك كە دەیكەیت ئۆتۆكاد وەك كردارێكی هەڵبژاردن وەری دەگرێت.
دەتوانی بەردەوام بیت لە گەورەكردن یان بچووككردنەوەی هەڵبژاردنەكەدا بەاڵم ئۆتۆكاد نازانێت ئایا تۆ هەڵبژاردنەكەت
تەواو كردوە یان نا تا ئێنتەرنەكەیت.
وەك پێشتر باسمان كرد دەتوانی تەنەكان هەڵبژێری بە كلیككردنیان .هەرجارێك كلیكی تەنێك دەكەیت دەبێتە بەشێكی
كۆمەڵە هەڵبژێرراوەكەی كە ئامادەیە بۆ گۆڕانكاری تێداكردن بەهۆی فەرمانە هەنووكەیییەكەوە .دەشتوانی تەنەكان بە
بەكارهێنانی پەنجەرەكان هەڵبژێری كە لەم نەرمەکااڵیەدا ناوی باویان  marqueeە .بۆ البردنی هەڵبژاردنێك دووگمەی
 shiftداگرە و كلیكی تەنەكە بكە ،ئەمە بەپێچەوانەی زۆربەی زۆری نەرمەکااڵكانی ترەوەیە كە پێویستیان بە  shiftبۆ
زیادكردنی تەنی تر بۆ كۆمەڵی تەنە هەڵبژێرراوەكان.
مەشقكردن لەسەر بەكارهێنانی بژارەكانی هەڵبژاردن
لەم بەشەدا فێری باوترینی بژارەكانی هەڵبژاردن لە ئۆتۆكاددا دەبیت و فێری ئەوەش دەبیت چی بكەیت كاتێك تەنێك یان
زیاتر بە هەڵە هەڵدەبژێریت.
پێشئەوەی دەست بەم ڕاهێنانانە بكەیت باشتروایە دووگمەكانی  running osnapsو  osnap trackingبكوژێنیتەوە.
هەرچەندە ئەم دووگمانە زۆر بە بایەخن بەاڵم ئەمانە لەوانەیە ببنە هۆی سەرلێشواندن بۆ هەربەكارهێنەرێكی نوێ.
 .1سەیری دووگمەكانی  Object snapو  Object Snap Trackingلە ناو  status barبكە .ئەگەر ئەم دووگمانە هەڵكرابن
ئەوە ڕەنگیان شینەو زەقن ،كلیكیان بكە بۆئەوەی بیانكوژێنیتەوە.
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 .2پێویستت بە ڕەسمكردنی شتێك دەبێت بۆئەوەی مەشقی لەسەر بكەیت .كلیكی ئامرازی  Lineلەناو پانێلی  Drawدا
بكە و چوار الكانی الكێشەیەك ڕەسم بكە وەك ئەوەی لە وێنەی  1-4نیشاندراوە .بیرت بێت كە دەتوانی س ێ الی
تەواوكردن و داخستنی الكێشەكە.
الكێشەكە ڕەسم بكەیت و پاشان پیتی  C8داخڵبكەی بۆ
 .3كلیكی ئامرازی  Arcلەناو پانێلی  Drawدا بكە و س ێ خاڵ هەڵبژێرە بۆئەوەی كەوانێك بە خێرایی ڕەسم بكەیت.
كەوانەكە پێویست ناكات زۆردەقیق بێت ،بەاڵم دەبێت لەسەروو الكێشەكەوە ڕەسمی بكەیت.
وێنەی __1-4
الكێشەیەك و كەوانێك كە
بەهۆی ئامرازی  Lineو  Arcەوە
ڕەسمكراون

ئێستا دەبینیت كە چۆن تەنێك لە ئۆتۆكاددا هەڵبژێریت .لەم ڕاهێنانەی خوارەوەدا مەشق لەسەربەكارهێنانی كلیكییەك
جاری تەنەكان بەمەبەستی هەڵبژاردنیان دەكەیت:
 .1نیشاندەر لەسەر یەكێك لە تەنەكان ڕابگرە بەاڵم جارێ كلیك مەكە .كاتێك نیشاندەرە لەسەرتەنێك بۆ ماوەیەكی
كەم ڕادەگریت تێبینی ئەوە بكە كە تەنەكە زەق دەبێتەوە بۆئەوەی پێت بڵێت كە ئەگەركلیك بكەیت ئەوە ئەم تەنەیە
كە هەڵدەبژێررێت هەروەها قەبارە و شێوەی ئەو تەنەشت نیشان دەدات كە خەریكی هەڵیبژێریت بۆئەوەی بزانیت
كە لە ئەنجامی كلیككردندا چیت بۆ هەڵدەبژێررێت.

 .2كلیكییەكێك لە هێڵە ئاسۆیییەكانی الكێشەكە بكە ،كاتێك یەكەم تەن هەڵدەبژێریت دەبینی كە پانێلی Quick
 Propertiesدەردەكەوێت .ئەم پانێلە بەهندێك لە تایبەتمەندیەكانی تەنە هەڵبژ'رراوەكە دەردەخات و هەروەها تەنە
هەڵبژێرراوەكەش نیشانە دەكرێت وەك لە وێنەی  2-4نیشاندراوە.
وێنەی __2-4
هەڵبژاردنی هێڵەكانی
الكێشەكە و بینینی ئەوەی
كە نیشانە كراون

هەركاتێك لە كرداری هەڵبژاردنەكە تەواوبووی دەتوانی هەڵبژاردنی ئەو تەنانە البەری كە بە هەڵە هەڵتبژاردوون.
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 .3دووگمەی  Shiftدابگرە و یەكێك لەهێڵە زەق بووەوەكان كلیك بكە ،دەبینی كە دەگەڕێتەوە دۆخی جارانی كە مانای
ئەوەیە ئەو چی تر ئامادە نییە بۆ گۆڕانكاری تێداكردن.
 Shift .4داگرە و كلیكی هێڵە هەڵبژێرراوەكەی تر بكە .بەمە دەگەڕێیتەوە دۆخی سەرەتا و هیچ تەنێك بە هەڵبژێرراوی
نامێنێتەوە.
كلیككردنی تەنەكان لەوانەیە ئاسانترین و باشترین ڕێگە بێت بۆ هەڵبژاردنیان .تایبەتمەندی زەقبوونەوەی تەنەكان كاتێك
نیشاندەر بۆ ساتێك لەسەریان ڕادەگریت یارمەتیدەرێكی باشە بۆئەوە بتوانی ئەنجامی كلیككردنەكەت تا ڕادەیەكی باش
پێشبینی بكەیت و ئەم تایبەتمەندیە وادەدەكات كە هەڵبژاردنی تەنی مەبەست ئاسانتربێت .پانێلی  Quick Propertiesیش
توانای بینینێكی خێرای تایبەتمەندیە بنچینەیییەكانی تەنەكەت پێدەدات .دواترلەم چاپتەرەدا زیاترزانیاری زیاتر لەسەر
تایبەتمەندیە جیاوازەكانی تەنەكان فێردەبیت.
كرداری كلیككردنی تەنەكان كردارێكی زۆر باشە كاتێك پێویستت بەوەیە كە تەنەكان تاك تاك و بە دەقیقی هەڵبژێریت،
بەاڵم پێویستت بە ڕێگەیەكی لەباریش هەیە بۆ هەڵبژاردنی تەنەكان بە كۆمەڵ .لەبەش ی داهاتوودا پەنجەرەكانی هەڵبژاردن
دەناسیت ،ئەم پەنجەرانە توانای هەڵبژاردنی خێرای كۆمەڵە تەنێكت بەیەكەوە پێدەدەن.
هەڵبژاردنی تەنەكان بەهۆی پەنجەرەكانەوە
كاتێك كلیكی بەشێكی بەتاڵی ناوچەی ڕەسمكردن دەكەیت ئۆتۆكاد خۆكارانە پەنجەرەیەكی هەڵبژاردن دەست پێدەكات.
پەنجەرەكانی هەڵبژاردن كۆمەڵە تەنێك دادەپۆشن بۆئەوەی هەڵیانبژێریت .ئەم ڕاهێنانەی خوارەوە نیشانی دەدات كە
ئەمە چۆن بەكاردێت:
 .1خاڵێك لە سەرەوەی الی چەپی الكێشەكە هەڵبژێرە وەك لە دیمەنەكەی الی چەپی وێنەی  3-4دا نیشاندراوە .بەاڵم
ئاگات لەوە بێت كە الكێشەكە خۆی هەڵنەبژێریت .ئێستا پەنجەرەیەك دەردەكەوێت كە دەتوانی لەگەڵ جووڵەی
ماوسەكەت بە ناو شاشەكەدا ڕایبكێشیت .ئەگەرنیشاندەربەرەو الی چەپ بجوڵێنی ئەوا چێوەی دەرەوەی
پەنجەرەكە هێڵی خاڵخاڵە و ناوەوەش ی ڕەنگێكی سەوزی ڕۆشنی هەیە كە وەك پەردەیەكی تەنك وایە دەتوانی
تەنەكانی ژێرەوەی ببینیت (سەیری دیمەنی الی چەپی وێنەی  3-4بكە) ،بەاڵم ئەگەر نیشاندەربەرەو الی ڕاست
بجوڵێنی دەبینی كە چێوەی دەرەوەی پەنجەرەكە هێڵی تەواو و پڕە و ناوەكەش ی پەردەیەكی ڕۆشنی شینی هەیە
(سەیری دیمەنەكەی الی ڕاستی وێنەی  3-4بكە).
وێنەی __3-4
پەنجەرە چێوە خاڵخاڵەكه
سەوزەكە (دیمەنی الی چەپ)
نیشانە یەكە بۆ هەڵبژاردنی
گشتگر؛ پەنجەرە چێوە خەت
پڕەكەش (دیمەنی الی ڕاست)
نیشانەیە بۆ پەنجەرەیەكی
هەڵبژاردنی ستاندارد

 .2خاڵێك لە خوارەوەی الی ڕاستی الكێشەكە هەڵبژێرە بەشێوەیەك كە الكێشەكە بەتەواوی كەوتبێتە ناو پەنجەرەی
هەڵبژاردنەكەوە ،وەك لە دیمەنەكەی الی ڕاستی وێنەی  3-4دا دەیبینیت .دەبینیت كە الكێشەكە زەق دەبێتەوە،
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بەاڵم كەوانەكە نیشان نابێت و هەڵنابژێررێت هەرچەندە بەشێكی بچووكیش ی كەوتۆتە ناو پەنجەرەی
هەڵبژاردنەكەوە.
 .3پەنجە بە دووگمەی  ESCدابنێ بۆئەوەی بەیەك جارهەموو هەڵبژاردنەكە پوچەڵ بكەیتەوە.
ئەو دوو پەنجەرەیەی كە ئێستا بینیتن (پەردەشینە چێوە پڕەكە و پەردە سەوزە چێوە خاڵخاڵەكە) پەنجەرەی هەڵبژاردنی
ستاندارد  Standard Windowو پەنجەرەی هەڵبژاردنی قەدبڕ Crossing Windowدەنوێنن .ئەگەرپەنجەرەیەكی ستاندارد
بەكاربهێنیت ئەوا هەر شتێك كە بە تەواوی كەوتبێتە ناو پەنجەرەكەوە هەڵدەبژێررێت ،بەاڵم ئەگەرپەنجەرەیەكی جۆری
قەدبڕ Crossing windowبەكاربێنی هەموو ئەو شتانەی كە بەتەواوی كەوتونەتە ناو پەنجەرەكەوە و ئەوانەش كە تەنها
بەشێكیان كەوتۆتە ناو پەنجەرەكەوە هەڵدەبژێررێن .هەركاتێك لە شوێنێكی بەتاڵی ناوچەی ڕەسمكردندا كلیك بكەیت
ئەم پەنجەرەی هەڵبژاردنانە خۆكارانە دەست پێدەكەن ،جا چ نیشاندەرلە دۆخی ئاساییدا بێت یان لە دۆخی هەڵبژاردنی
خاڵدا بێت.
لەم ڕاهێنانەی خوارەوەدا تەنەكان بە هۆی پەنجەرەیەكی قەدبڕ Crossingی ئۆتۆماتیكییەوە هەڵدەبژێریت:
 .1خاڵێك لە خوارەوەی الی ڕاستی الكێشەكە هەڵبژێرە وەك لە وێنەی  4-4دا نیشاندراوە .كاتێك نیشاندەرەكە بەرەو
چەپ دەجوڵێنی پەنجەرە قەدبڕە خاڵخاڵەكە دەردەكەوێت و ناو پەنجەرەكەش بە پەردەیەكی ڕۆشنی سەوزە
داپۆشراوە.
وێنەی __4-4
الكێشەكە بە
پەنجەرەیەكی قەدبڕ
داپۆشراوە

 .2پەنجەرەكە ڕاكێشە بەشێوەیەك كە الكێشەكە و كەمێك لە كەوانەكە داپۆشێت (سەیری وێنەی  4-4بكە) ،ئینجا
كلیكێك بكە بۆئەوەی هەڵبژاردنەكە ئەنجام بدەیت .دەبینی كە هەریەك لە الكێشەكەش و كەوانەكەش زەق
بوونەتەوە.
لە ئۆتۆكاددا بەكارهێنانی پەنجەرەی هەڵبژاردن و كلیككردن هەموو ئەوەیە كە پێویستە بیكەیت بۆئەوەی تەنەكان
هەڵبژێریت .زۆرجاردەتوانی كۆمەڵێك تەن بەیەكەوە هەڵبژێریت بەهۆی پەنجەرەی ستانداردەوە یان بەهۆی پەنجەرەی
قەدبڕەوە و پاشان  shiftدابگری و كلیكی ئەو تەنانە بكەیت كە ناتەوێت هەڵیانبژێریت بۆئەوەی لە كۆمەڵە هەڵبژێرراوەكە
الیان بەریت .خۆ ئەگەركارت لەسەر ڕەسمێكی قەرەباڵغ كرد ئەوا دەتوانی پێچكەی خوالنەوەكەی ناوەڕاستی ماوسەكەت
بەكاربهێنیت بۆئەوەی زووم بكەیتە ناو و دەرەوەی ڕەسمەكەت تا بتوانی هەڵبژاردنەكە بە دەقیقی ئەنجام بدەیت .هەروەها
وا باشترە لەكاتی ئەنجامدانی كرداری هەڵبژاردنەكەدا  Snapبكوژێنیتەوە بۆئەوەی كۆنترۆڵی تەواوت هەبێت و ئەو
ئەنجامەت دەستكەوێت كەخۆت وویستووتە.

چاپتەری :4هەموارکردنی تەنەکانی ئۆتۆکاد

هەمواركردن لەسەر شێوازی ویندۆز
لەوانەیە تێبینی ئەوەت كردبێت كە كاتێك كلیكی تەنێك دەكەیت ئۆتۆكاد سەرەداوەكان  gripsی تەنەكە دەردەخات.
ئەمانە خاڵی شێوە چوارگۆشەی تایبەتن لەسەرتەنەكە كە بەزۆری لە خاڵەكان سەرەتا و كۆتایی تەنەكاندا دەردەكەون،
بەاڵم لە تەنە باوەكانی وەك هێڵ و كەوانەكاندا لە خاڵی ناوەند و شوێنی تریشدا دەردەكەون .ئەتوانی  gripsەكان بەكاربهێنی
بۆ ئەوەی گۆڕانی ڕاستەوخۆ لە شێوە و قەبارەی تەنەكاندا ئەنجام بدەیت یان بۆئەوەی بەخێرایی بیانجوڵێنیت ،كۆپیان
بكەیت ،بیانخولێنیتەوە یان گەورە و بچووكیان بكەیتەوە واتە سكێڵیان بكەیت .لە ڕاهێنانەكەی بڕگەی داهاتوودا
سەرەتایەك لەسەركاركردن لەگەڵ  gripەكاندا فێردەبیت.
لە حاڵەتانەدا كە خاڵەكانی  gripنابینیت هەرچەندە كلیكی تەنەكانیش دەكەیت ئەوە لەوانەیە تایبەتمەندی نیشاندانی  gripەكان كوژابێتەوە .بۆئەوەی ئەم
تایبەتمەندیە هەڵبكەیت لەشوێنێكی بەتاڵی ناو ڕەسمەكەدا كلیكی الی ڕاست بكە و لە لیستە كورتكراوەكەوە  Optionsهەڵبژێرە .لە دیالۆگ بۆكس ی Option sدا كە
بۆت دەكرێتەوە بچۆرە پۆلی  Selectionو لەوێدا لەناو بەش ی  Gripsدا بژارەی  Enable Gripsهەڵبكە.

درێژكردنەوەی هێڵەكان بە بەكارهێنانی سەرەداوەكان
لەم ڕاهێنانەدا سووچێكی الكێشەكە درێژدەكەیتەوە بە ڕاكێشانی خاڵی  gripsدوو لە هێڵەكانی .سەرەتا با لەكاتی
كاركردندا تایبەتمەندی داخڵكردنی داینامیكی  Dynamic Inputكوژابێتەوە .پاشان چۆنێتی بەكارهێنانی داخڵكردنی
داینامیكی دەبینیت بۆ ئەنجامدانی گۆڕانكاری لە تەنەكاندا.
.1

پەنجە بە  Escدابنێ تا لەوە دڵنیابیت كە لەناوەڕاستی ئەنجامدانی فەرمانێكدا نیت ،ئینجا دڵنیای لەوە بكەرەوە
كە ئامرازی  Dynamic Inputی ناو  status barكوژاوەتەوە (واتە دەبێ دووگمەكەی ڕەساس ی بێت نەك شین).

.2

كلیكی خاڵێك بكە لە خوارەوەی الی ڕاستی الكێشەكە بۆئەوەی پەنجەرەیەكی هەڵبژاردن دەست پێبكەیت.

.3

كلیكی سەرەوەی الی چەپی الكێشەكە بكە بۆئەوەی الكێشەكە هەڵبژێریت بە ڕاكێشانی پەنجەرەیەكی قەدبڕ بە
دەوریدا .تێبینی ئەوە بكە كە هێڵەكانی الكێشەكە نیشانكراون و وە  gripsەكانیش ی دەركەوتوون.

.4

نیشاندەر لەسەر gripی سووچی خورەوەی الی چێپی الكێشەكە ڕابگرە بەاڵم جارێ كلیك مەكە .تێبینی ئەوە بكە
كە نیشاندەر بازدەداتە سەرخاڵی  gripەكە و  gripەكەش ڕەنگی دەگۆڕێت.

.5

ئێستا نیشاندەر بجوڵێنە بەرەو  gripێكی تر ،تێبینی بكە كە چۆن نیشاندەردیسان بازدەداتە سەرخاڵی  gripەكە.
كاتێك نیشاندەرلەسەر gripێك ڕادەگریت ئەوا نیشاندەرەكە ڕێك دەچێتە سەرچەقی خاڵی  gripەكە ،ئەمە
مانای ئەوەیە كە ئەگەر بۆ نموونە نیشاندەرەكە لەسەرخاڵێكی سەرەتا یان كۆتایی  endpointدانرابێت ئەوا بە
دەقیقی لەسەردوا خاڵی تەنەكە ڕاوەستاوە.

.6

نیشاندەر بەرەو سووچی سەرەوەی الی چەپی الكێشەكە بەرە و كلیكی بكە .دەبینیت كە ڕەنگی  gripەكە دەگۆڕێت
و ئێستا چاالكە و پێی دەوترێت  ،hot gripلە هەمان كاتدا ئەم پەیامە لە هێڵی فەرمانەكاندا دەردەكەوێت:

137

چاپتەری :4هەموارکردنی تەنەکانی ئۆتۆکاد

138

** ** STRECH
Specify stretch point or [Base point/Copy/Undo/eXit]:

ئەم پەیامە پێت دەڵێت كە ئێستا دۆخی ڕاكێشان و درێژو كورتكردنەوە  Stretchلە كاردایە .تێبینی بژارەكانی ناو پەیامەكە
بكە .دەبینیت كە لەو كاتەی كلیكی  gripەكەت كردووە نیشاندەربەرەو هەركوێیەك بەریت خاڵەكەش دوای دەكەوێت و
ئەو هێاڵنەی الكێشەكەش كە بەو خاڵەوە بەستراون بە پێی جووڵەی نیشئندەرەكە درێژو كورت دەبنەوە (سەیری وێنەی
 5-4بكە).
كاتێك خاڵی  gripێك هەڵدەبژێریت بە كلیككردنی ڕەنگەكەی دەگۆڕێت بۆ ڕەنگێكی سووری پڕو دەشگۆڕێت بۆ .hot grip
ئەگەر بتەوێ چەند خاڵێكی  gripلە هەمان كاتدا هەڵبژێریت ئەوا دووگمەی  shiftدابگرە و كلیكی ئەو  gripانە بكە
كەدەتەوێ بەیەكەوە هەڵیانبژێریت .خۆئەگەربشتەوێ لە هەڵبژاردنی  gripێك پاشگەزببیتەوە ئەوا بەهەمان شێوە shift
دابگرە و كلیكی  gripەكە بكەرەوە.

وێنەی  :5-4ڕاكێشانی هێڵەكان بە بەكارهێنانی  .hot gripsدیمەنی الی چەپ نیشانی دەدات كە سووچی الكێشەكە بەرەو سەرەوە
ڕاكێشراوە .دیمەنەكەی الی ڕاستیش نیشانی دەدات كە سووچێكی الكێشەكە ڕاكێشراوە و گوازراوەتەوە بۆ سەرخاڵی لووتكەی
كەوانەكە بەیارمەتی بەكارهێنانی ئۆسناپی .endpoint

.7

دلنیایی لەوە بكەرەوە كە ئۆسناپ هەڵكراوە ئینجا نیشاندەربەرەو سەرەوە بجوڵێنە بۆالی خاڵی لووتكەی
كەوانەكە كە گەیشتیتە نزیك خاڵەكە دەبینی كە ئۆسناپی  endpointدەردەكەوێت ئێستا ئەگەركلیكێك بكەی
دەبینی شێوەی الكێشەكە دەگۆڕێت و سووچەكەی كە ڕاتكێشا ئێستا كەو تۆتە سەرخاڵی لووتكەی كەوانەكە.

كاتێك كلیكی خاڵی  gripی سووچێكی الكێشەكە دەكەیت ئۆتۆكاد دوو  gripییەكترداپۆشەری دووان لە
هێڵەكانی الكێشەكە هەڵدەبژێرێت .كاتێك ئەو سووچەی الكێشەكە لە شوێنی بنەڕەتی خۆی
ڕادەكێشیت ئەوا خاڵی كۆتایییەكێك لە جەمسەرەكانی هەردوو هێڵەكە دوای نیشاندەردەكەون.

لێرەدا بینیت كە دەتوانیت بژارەیەك كە ناوی  STRTCHە بە ئاسانی و تەنها بە كلیككردنی خالی grip
ێك بخەیتەكار .هەندێك بژارەی تری  gripەكان لە ئۆتۆكاددا هەن ،لەم ڕاهێنانەی خوارەوەدا باس ی
ئەوانیش دەكەین:
 .1تێبینی ئەوەبكە كە هێشتا تەنەكان هەڵبژێرراون و وە هێشتا  gripەكان لەبەردەستدان .كلیكی ئەو
خاڵی  gripە بكە كە لە ڕاهێنانەكەی پێشودا گواستتەوە بۆئەوەی دیسانەوە چاالكی بكەیتەوە واتە سووری بكەیتەوە
و ببێتە .hot grip
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 .2كلیكی الی ڕاست بكە بۆئەوەی لیستێكی كورتكراوە بكەیتەوە كە هەموو بژارەكانی گۆڕانكاری  gripی تێدایە .ئێستا
كرداری  Moveكردن یان  Copyكردنی تەنە هەڵبژێرراوەكە تاقی بكەرەوە.
 .3لە لیستە كورتكراوەكەوە  Moveهەڵبژێرە و ئینجا كلیكی خاڵێك بكە ڕێك لە الی چەپی  gripە چاالكەكەوە وەك لە
وێنەی  6-4نیشاندراوە ،كە ئەمەتكرد دەبینیت كە هەموو كۆمەڵێ تەنەكە دەگوازرێتەوە بەرەو ئەو خاڵە.
 .4دیسان كلیكی ئەو  gripە بكەرەوە كە پێشترهەڵتبژارد و كلیكی الی ڕاست بكەرەوە و  Moveهەڵبژێرەوە.
 .5دیسان كلیكی الی ڕاست بكەرەوە و  Copyهەڵبژێرە ،یان دەتوانی لە جیاتی ئەوە پیتی  C8داخڵبكەیت.
 .6خاڵێك لە خواری  gripە چاالكەكەوە هەڵبژێرە دەبینیت كە كۆپییەكی تەنەكان درووست دەبێت.
 .7ئێنتەربكە یان پیتی  X8داخڵبكە بۆئەوەی لە كرداری گۆڕانكاریكردنی  gripەكان بێیتە دەرەوە .یانیش دەتوانی دیسان
كلیكی الی ڕاست بكەیتەوە و لە لیستە كورتكراوەكەدا  Exitهەڵبژێریت.
وێنەی __6-4
كلیكی ئەو شوێنە بكە كە
نیشاندراوە بۆئەوەی  gripەكە
كۆپی بكەیت

لەم كۆمەڵە ڕاهێنانەی پێشوودا بینیمان كە چۆن  gripەكان هەڵدەبژێرێن وە هەڵبژاردنی بژارەكانی گۆڕانكاریكردن لە grip
ەكاندا لە لیستە كورتكراوەكەوە چۆنە و بۆچی بەكاردێت .هەروەها بینیمان كە  gripەكان چۆن ڕادەكێشرێن وە تەنەكان
چۆن دەگوازرێنەوه و دەجوڵێنرێن یان كۆپی دەكرێن.
دەشتوانین ئاراستە و دوورییەكان دیاری بكەین بەهۆی بەكارهێنانی تەوەرە دیكارتییە نیسبییەكان یان تەوەرە
جەمسەرییەكانەوە (سەیری چاپتەری  2بكە بۆ زانیاری لەسەر سیستەمی تەوەرەكان لە ئۆتۆكاددا) .بۆ نموونە ،لەجیاتی
تەنها گواستنەوەی  gripە چاالكەكە و كلیككردنی شوێنێكی نوێ دەتوانیت لە هەنگاوی  5و  6ی ڕاهێنانەكەی پێشوودا
تەوەرەیەكی جەمسەری داخڵ بكەیت .بەمە  gripەكە بە دەقیقی دەگوازرێتەوە یان كۆپی دەكرێت بەو دووری و گۆشەیەی
كە خۆت دیاریتكرد .شێوازێكی تریش هەیە ئەویش ئەوەیە كە تایبەتمەندی داخڵكردنی داینامیكی Dynamic Input
هەڵبكەیت و بەكاربهێنیت بۆ دەسنیشانكردنی دووری و ئاراستەكان بە دەقیقی .دواترهەرلەم چاپتەرەدا زیاتر لەسەرئەم
تایبەتمەندیە فێردەبیت؛ سەیری بەش ی "گۆڕینی تەنەكان بە بەكارهێنانی سەرەداوەكان و داخڵكردنی داینامیك" بكە.
كۆپیكردن ،ئاوێنەكردن ،خوالندنەوە ،سكێڵ كردن و ڕاكێشان بەهۆی سەرەداوەكانەوە
لیستەكورتكراوەكە جگە لە  Moveبژارەی تریش ی تێدایە .كاتێك  gripێك هەڵدەبژێریت و كلیكی الی ڕاست دەكەیت لە
لیستەكورتكراوەكەی كە دەردەكەوێت ئەتوانییەكێك لە بژارەكانی  Scale ،Rotate ،Mirrorو  Stretchهەڵبژێریت .لێرەدا
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 Stretchبژارەی بنەڕتییە و لە ڕاهێنانەكەی پێشووتردا چۆنێتی بەكارهێنانی ئەم و  Moveیشمان بینی .بژارەكانی تر ناوی
خۆیان بەخۆیانەوەیە ،دەتوانیت بژارەی  Copyبەكاربهێنیت بۆ دروستكردنی كۆپی ئاوێنەكراو ،خوالوە ،سكێڵ كراو یان
ڕاكێشراوی تەنەكان .تەنها بیرت بێت كە سەرەتا دەبێت بژارە سەرەكییەكە هەڵبژێریت پاشان  Copyهەڵبژێریت چونكە
 Copyكاریگەری لەسەر شێوازی گۆڕانكاریكردنی هەنووكەیی هەیە.
هەروەها دەشتوانیت هاتووچۆ بكەی لە نێوان  Moveو  Rotateو  Scaleو  Stretchدا بە پەنجەنان بە دووگمە
درێژەكەی ناو كیبۆرد ) (Spacebarدا لەو كاتەی كە  gripێكی چاالك هەڵبژێرراوە.

بژارەیەكی تریش لە لیستەكەدا هەیە بەناوی  ،Base Pointبەهۆی ئەم بژارەیەوە دەتوانیت شوێنی نیشاندەر بەنیسبەت
 gripە چاالكەكەوە بگۆڕیت واتە خاڵێكی بنچینەی ترهەڵبژێریت .لەبنەڕەتدا نیشاندەرو  gripە چاالكەكە لە هەمان
شوێندان و بەیەكیشەوە دەجوڵێن ،بەاڵم تۆ دەتوانیت كلیكی الی ڕاست بكەیت و بژارەی  Base Pointهەڵبژێریت ئینجا
خاڵێكی ترهەڵبژێریت بۆئەوەی شوێنی نیشاندەر بەنسبەت  gripە چاالكەكەوە بگۆڕیت.
وێنەی __7-4
بەكارهێنانی بژارەی
Base Point

بەو پێیەی كە دەتوانیت خاڵی بنچینە بگوێزیتەوە كەواتە بە شوێنی  gripەكە خۆیەوە نەبەستراویتەوە .ئەمە زۆربەسوودە
ئەگەر بتەوێت تەنی تروە سەرچاوەیەك بۆ گۆڕانكاریكردن لە  gripەكەدا بەكاربهێنیت .بۆ نموونە دەتوانیت بژارەی Base
 Pointبەكاربهێنیت بۆ ئەوەی تەنە هەڵبژێراوەكە بخولێنیتەوە بەدەوری خاڵێكی تری جودا لە خاڵی  gripەكە.
دەتوانیت لە كاتی گۆڕانكاریكردن بەهۆی  gripەكانەوە ئۆسناپەكان بەكاربهێنیت بەداگرتنی دووگمەی  shiftو كلیككردنی الی ڕاست
بۆئەوەی مینوی  Osnapت بۆ بكرێتەوە و ئۆسناپێك هەڵبژێریت.

بەكارهێنانی تایبەتمەندیەكانی تری  Gripەكان
بەهۆی  Gripەكانەوە دەتوانیت زۆربەی فەرمانە جۆراو جۆرەكانی گۆڕانكاریكردن لە ئۆتۆكاددا بەكاربهێنیت ،جگە لەو
تایبەتمەندی یانەی كە لە بەش ی پێشووی ئەم چاپتەرەدا باسمانكردن چەند  gripەكان چەند تایبەتمەندیەكی تریان هەیە
كە بەئاگابوون لێیان زۆر گرنگە بۆ كردارەكانی گۆڕانكاریكردن لە ڕەسمەكاندا ،گرنگترینی ئەم تایبەتمەندی یانە ئەمانەن:
 دەتوانیت كلیكی  gripی خاڵێكی جەمسەر endpointبكەیت بۆئەوەی شوێنی ئەو خاڵە جەمسەرییە بگۆڕیت.
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 بەهۆی كلیككردنی  gripەكانی خاڵی ناوەڕاست  midpointی هێڵەكانەوە دەتوانیت هەموو هێڵەكە بگوازیتەوە ،ئەگەر
چەند تەنێك ترلە هەمان كاتدا هەڵبژێررابوون ئەوا هەموو تەنەكانی تریش لەگەڵیدا دەجوڵێن.
 ئەگەردووتەن خاڵی جەمسەرێكیان كەوتبووە سەریەك واتە  gripی خاڵەكان كەوتبوونە سەریەك ئەوا ناتوانی تەنها
یەك  gripیان هەڵبژێریت بەڵكو هەردووكیان بەیەكەوە هەڵدەبژێررێن.
 دەتوانیت چەند  gripێك بەیەكەوە هەڵبژێریت بە داگرتنی دووگمەی  shiftو كلیككردنی ئەو  gripانەی كەدەتەوێت
هەڵیانبژێریت .بۆ ئەنجامدانی ئەمە دەبێت هەر لەسەرەتاوە و پێش هەڵبژاردنییەكەم  gripدووگمەی  shiftدابگریت.
 لەو كاتەی  gripێكی چاالك هەڵبژێرراوە بژارەكانی  Scale ،Rotate ،Move ،Stretchو  Mirrorلە لیستێكی كورتكراوە
 Shortcut menuدا كە بەكلیككردنی الی ڕاست دەكرێتەوە لەبەردەستدان.
 دەتوانی لەو كاتەی كە  gripێكی چاالك هەڵبژێرراوە لەنێوان بژارەكانی  Scale ،Rotate ،Move ،Stretchو  Mirrorدا
هاتووچۆ بكەیت بەهۆی پەنجەنان بە دووگمەی ئێنتەریان بە دووگمە درێژەكە  spacebarی ناو كیبۆرددا .لەكاتی
ئەنجامدانی كارەكەدا سەیری هێڵی فەرمانەكان بكە بۆئەوەی ئەو بژارانەی كە لەو كاتەدا لەبەردەستدان ببینیت.
 هەموو ئەم بژارانەی كە لەگەڵ  gripە چاالكەكاندا دێنە بەردەست ڕێگەت پێدەدەن كە تەنە هەڵبژێرراوەكان كۆپی
بكەیت بەهۆی بەكارهێنانی بژارەی  Copyەوە یان بەهۆی داگرتنی دووگمەی  Ctrlەوە لەكاتی هەڵبژاردنی خاڵەكاندا.
 هەموو بژارەكانی  gripی چاالك ڕێگەت پێدەدەن خاڵێكی بنیچینە  Base Pointجودا لە خاڵە ئەسڵییەكە
هەڵبژێریت ،بۆ ئەنجامدانی ئەمە بژارەی  Base Pointلە لیستە كورتكراوەكەدا هەڵبژێرە.

گۆڕینی تەنەكان بە بەكارهێنانی سەرەداوەكان  Gripsو داخڵكردنی داینامیك
لە ماوەی ڕابردودا باس ی گۆڕانكاریكردن بەهۆی  gripەكانەوە مانكرد لەو كاتەی كە تایبەتمەندی داخڵكردنی داینامیكی
چاالك نەبوو واتە دووگمەی  Dynamic Inputی ناو  Status barكوژابۆوە .ئەمە دیمەنێكی ڕاستەوخۆی تایبەتمەندیە
سەرەتایییەكانی ئەنجامدانی گۆڕانكاری بەهۆی  gripەكانەوەمان دەداتێ و بواری ئەوەمان بۆ دەڕەخسێنێت كە كردارە
باوەكانی گۆڕانكاریكردن وەك  Scale ،Rotate ،Move ،Stretchو  Mirrorجێبەجێبكەین .بەاڵم كاتێك Dynamic Input
هەڵدەكەیت دەتوانیت گۆڕانكاری لە هەموو بەشەكانی تەنە هەڵبژێرراوەكاندا بەیەكەوە و بە شێوازێكی باوترو شیاوتر
ئەنجام بدەیت .لەم كاتەدا دەتوانیت درێژی و گۆشەی الری هێڵەكان یان نیوەتیرە و چێوەی بازنە و كەوانەكان بە دەقیقی
بگۆڕیت بۆ هەر نرخێك كە بتەوێت.
لەم ڕاهێنانەی خوارەوەدا سەرەتا بە كردارێكی گۆڕانكاریكردنی سادە بە گۆڕێنی درێژی هێڵێك دەستپێدەكەین .ئەمە
پرۆسەی سەرەتایی گۆڕانكاریكردن بەهۆی  gripەكانەوەمان لەو كاتەی كە  Dynamic Inputهەڵكراوە نیشان دەدات.
 .1هەموو تەنەكانی پێشتر ڕەسمتكردبوون بسڕەوە ئینجا هێڵێكی وەك ئەوەی لە وێنەی  8-4دا نیشاندراوە ڕەسم بكە.
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وێنەی __8-4
هێڵێكی الر بۆ
تاقیكردنەوەی  gripو
داخڵكردنی داینامیكی

 .2كلیكی ئامرازی  Dynamic Inputی ناو  status barبكە بۆئەوەی شاشەی داخڵكردنی داینامیكی بخەیتەكارواتە
دووگمەكە دەبێ ڕەنگی ببێتە شین.
 .3ئێستا كلیكی ئەو هێڵە بكە كە لە هەنگاوییەكەمدا ڕەسمت كرد.
 .4نیشاندەر لەسەر gripەكەی خاڵی كۆتایی الی ڕاستی هێڵەكە ڕابگرە بەاڵم جارێ كلیك مەكە .لە هەمان كاتدا
دەبینیت كە پێوانی درێژی و گۆشەی الری هێڵەكە نیشاندراون ،هەوڵبدە ئەم پێوانانەت بۆ داهاتوو لەبیربێت.

 .5ئەمجارەیان نیشاندەر لەسەرخاڵی كۆتایی الی چەپی هێڵەكە ڕابگرە ،ئێستا خوێندنەوەی درێژی و گۆشەی الرییەكە
لە ئاراستەیەكی تردا دەبینیت.
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وەك لەم نموونەیەوە دەبینیت دەتوانیت ڕاستەوخۆ زانیاری دەربارەی تەنێك بە تەنیا ڕاگرتنی نیشاندەرلەسەرخاڵی grip
كانی تەنەكە ببینیت .لەم چەند هەنگاوەی خوارەوەدا درێژی هێڵەكە دەگۆڕیت:
 .1كلیكی  gripەكەی خاڵی كۆتایی الی ڕاستی هێڵەكە بكە بەمە خانەیەكی تێكست  text boxی نیشانكراو لە تەنیشت
نیشاندەرەوە دەبینیت .ئەگەرنیشئندەرهیچ نەجوڵێنیت ئەوا خانەی تێكستەكە نرخی  0.000نیشان دەدات ،ئەم
نرخە بڕی گۆڕانە لەدرێژی هێڵەكەدا.
 .2نیشاندەر كەمێك بجوڵێنە ،دەبینیت هێڵەكە دوای جوڵەی نیشاندەردەكەوێت و بەپێی ئاڕاستەی جواڵندنەكە
كورت و درێژدەبێتەوە لە هەمان كاتدا تێكست بۆكسە نیشانكراوەكە بڕی گۆڕان لە درێژی هێڵەكە لەو كاتەدا
نیشان دەدات و دەشبینیت كە پێوانی درێژی گشتی هێڵەكەش لەو كاتەدا خوێندنەوەكەی دەگۆڕێت و درێژی
هێڵەكە لەو كاتەدا نیشاندەدات.
 .3ئێستا ژماره  108داخڵ بكە ،بەمە نرخەكەی ناو تێكست بۆكسەكە دەگۆڕێت بۆ  10و پاشان كاتێك ئێنتەر
دەكەیت دەبینیت كە درێژی هێڵەكە  10یەكە زیاددەكات بەاڵم هۆشەكەی هیچ ناگۆڕێت.
لەم ڕاهێنانەدا تێكست بۆكس ی داخڵكردنی درێژیت بەكارهێنا بۆئەوەی درێژی هێڵەكە  10یەكە زیادبكەیت .دەشتوانیت
نرخی سالب داخڵبكەیت بۆئەوەی درێژی هێڵەكە كەم بكەیتەوە.
ئێستا واد ابنێ كە دەتەوێت هێڵەكە لەسەربنچینەی هەموو درێژییەكەی بگۆڕیت ،ئەمەی خوارەوە ئەمە نیشان دەدەن:
 .1دیسان كلیكی  gripی خاڵی كۆتایی الی ڕاستی هێڵەكە بكەرەوە .جارێكی تردەبینیت كە تێكست بۆكس ی
داخڵكردنی درێژییەكە نیشان دەبێت.
 .2كلیكی دووگمەی  Tabبكە و كەمێك نیشاندەر بجوڵێنە ،كەئەمەت كرد دەبینیت كە ئێستا خوێندنەوە درێژی
گشتی هێڵەكە نیشان دەبێت.
 .3ژماره  228داخڵ بكە ،بەمە درێژی هێڵەكە دەبێتە  22یەكەی تەواو.
بەهەمان شێوە دەتوانیت گۆشەی الری هێڵێك بگۆڕیت بەبێئەوەی هیچ كاریگەرییەكی لەسەردرێژییەكەی دروستبكات:
 .1دیسان كلیكی  gripی خاڵی كۆتایی الی ڕاستی هێڵەكە بكەرەوە.
 .2دووجار كلیكی دووگمەی  Tabبكە تاوەكو دەبینیت تێكست بۆكس ی خوێندنەوەی گۆشەكە نیشان دەبێت،
لەوانەیە پێویست بكات كە نیشاندەر كەمێك بجوڵێنیت بۆئەوەی ئەمە ببینیت.
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 .3ژماره  458داخڵ بكە بۆئەوەی گۆشەكە بكەیتە  45پلە ،بەمە گۆشەی الری هێڵەكە دەگۆڕێت بۆ گۆشەی 45
پله.
لە كۆتاییدا دەتوانیت لە كاتی پرۆسەكانی گۆڕانكاریكردندا  Dynamic Inputبەكاربهێنیت بۆئەوەی زۆربەی خوێندنەوەكان
و ئاماژەپێكەرەكانی تریش ببینیت .بۆ نموونە لەكاتێكدا تەوەرە دیكارتییەكان یان جەمسەرییەكان لەكرداری گواستنەوە
 Moveی تەنێكدا بەكاردەهێنیت ئەوا ئەو نرخانەی كە داخڵیان دەكەیت لە تەنیشت نیشاندەرەوە دەیان بینیت .كەواتە
پێویست بەوە ناكات بۆ دڵنیابوونەوە لەوەی كە نرخەكانت بە ڕاستی داخڵكردووە سەیری هێڵی فەرمانەكان بكەیت .ئەم
ڕاهێنانە تاقتی بكەرەوە بۆئەوەی ببینیت كە ئەمە چۆن كاردەكات:
 .1ئەو هێڵە هەڵبژێرە كە لە ڕاهێنانەكانی پێشوودا كارت لەسەردەكرد.
 .2كلیكی  gripی خاڵی كۆتایی الی ڕاستی هێڵەكە بكە.
 .3كلیكی الی ڕاست بكە و  Moveهەڵبژێرە .تێبینی ئەوە بكە كە نیشاندەرشێوەكەی دەگۆڕێت بۆئەوەی پەیامی
 move point orنیشان بدات .هەروەها كە بڕی الدانەكە و هێمای < و بڕی گۆشەكە بە نیشانكراوی دەبینیت.

Specify

 .4ژمارە  10بنووسە و كلیكی دووگمەی  Tabبكە .ئێستا كاتێك نیشاندەردەجوڵێنیت دووری نیشاندەرەكە لە خاڵی
كۆتاییەكەی هێڵەكەوە لەسەربڕی  10یەكە جێگیردەبێت و نیشاندەرەكە بۆ هەر كوێیەك بەریت ئەم دوورییە
ناگۆڕێت ،بەاڵم لەكاتی جواڵندنی نیشاندەردا بەدەوری خاڵی  gripە ئەسڵییەكەدا دەخوڵێتەوە .ئەمە ڕێگەت
پێدەدات كە گۆشەیەك دیاری بكەیت .هەروەها تێبینی ئەوە بكە كە نرخی خوێندنەوەی گۆشەكەش نیشانكراوە،
ئەمە مانای ئەوەیە كە دەتوانیت نرخی گۆشەیەك داخڵبكەیت .ئەگەر شێوازی  Polarهەڵبكەیت ئەوا نیشاندەر
بازدەداتە سەرئاراستە كاریناڵیە جێگیرەكان واتە بۆ گۆشەكانی  0و  90و  180و .270
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 .5ژماره  08داخڵ بكە .بەمە هێڵەكه ڕاستەوخۆ  10یەكە دەجوڵێت بۆ الی ڕاستی شوێنە ئەسڵییەكەی خۆی.
لەم ڕاهێنانەدا تەوەرەی جەمسەری  Polar Coordinteت بەكارهێنا بۆئەوەی دوورییەك و گۆشەیەك بۆ ئاراستەی
گواستنەوەكە دیاری بكەیت .دەشتوانیت لە هەنگاوی  4دا تەوەرەیەكی دیكارتی بە نرخی  10,0داخڵبكەیت بۆئەوەی
هەمان ئەنجامت دەست بكەوێت.
لەم ڕاهێنانانەی پێشوودا تەنها گۆڕانكاریت لە تاكە هێڵێكدا ئەنجامدا ،بەاڵم پرۆسەی گۆڕینی هەموو تەنەكانی ترهەر
بەم شێوەیە ئەنجام دەدرێت .خاڵە گرنگەكانی پرۆسەی گۆڕانكاریكردن بریتین لە :هەڵبژاردنی تەنەكە ئینجا كلیككردنی
 gripێك پاشان كلیككردنی دووگمەی  Tabبۆئەوەی بجیتە سەرنرخی هەر تایبەتمەندیەك كە دەتەوێت بیگۆڕیت و نرخێكی
نوێ داخڵ بكەیت .بۆ بازنە و كەوانەكان لە جیاتی نرخی درێژی و گۆشەی الری نرخی نیوەتیرە و درێژی كەوانەكان دەبینیت.
ئەگەر gripێك هەڵبژێریت كە خاڵێكی كۆتایی چەند هێڵێكی تێدابێت ئەوا دەتوانیت چەند جارێك كلیكی دووگمەی Tab
بكەیت تاوەكو دەچیتە سەر نرخێكی دیاریكراوی هەرتەنێك لە تەنەكان كە دەتەوێت بیگۆڕیت.

كۆنترۆڵكردنی تەنەكان بە بەكارهێنانی پالێتی تایبەتمەندیەكان
جگە لە گۆڕانكاریكردنی ڕاستەوخۆ بەهۆی  gripەكانەوە كە لە بەش ی پێشوودا باسمانكرد دەشتوانیت گۆڕانكاری لە
تەنەكانی ئۆتۆكاددا بەهۆی گۆڕینی تایبەتمەندیە جیاوازییەكانیانەوە لە پالێتی تایبەتمەندیەكان  Properties paletteدا
ئەنجام بدەیت .پێشتر لەم چاپتەرەدا باس ی پانێلی خێرای تایبەتمەندیەكان
 Quick Properties Panelمان كرد كە شێوەیەكی ئاسانكراوی پالێتی
تایبەتمەندیەكانە .ئەم دووانە بەهەمان شێوە كاردەكەن و بەكاردێن ،بەاڵم
پالێتی تایبەتمەندیەكان گەورەترە و بژارەی زۆرتری تێدایە و زانیاری زیاترمان
دەداتێ.
تایبەتمەندیەكانی تەنەكان بریتین له :نرخە جیۆمێترییەكانی تەنەكە (وەکو بۆ
نموونە نیوەتیرەی بازنەیەك یان پۆو تانی خاڵە جەمسەرییەكانی
ڕاستەهێڵێك) ،ڕەنگەكان ،جۆری هێڵەكان  Linetypesو چینە
پەیوەنددارەكان بە تەنەكەوە .زۆر لە بەكارهێنەرانی ئۆتۆكاد بەكارهێنانی
 Properties Paletteزۆربەسوودە بەالیەنەوە لەبەرئەوە هەمیشە بە كراوەیی
جێیدەهێڵن تا هەر كاتێك بیانەوێت بەكاری بهێنن و زانیاری پێویست لەسەر
تەنە جیاوازەكانی لێوە وەربگرن .چونكە بەهۆی ئەم پالێتەوە دەتوانیت كلیكی
هەرتەنێك بكەیت و یەكسەرهەموو زانیاریەكانی ئەو تەنە لە پالێتەكەدا
ببینیت .بۆ نموونە دەتوانیت ڕووبەری پۆلی الینێكی داخراو یان  regionێك
بزانیت بەهۆی تەنها هەڵبژاردنی تەنەكە و خوێندنەوە ڕووبەرەكەی لەبەش ی
 Areaی ناو  Properties Paletteدا.
دەتوانیت بە چوارشێوە  Properties Paletteبكەیتەوە :بە كلیككردنی ئامرازی  Propertiesكە لە پانێلی  Palettesپۆلی
 Viewی ناو ڕیبندایه ،یان بە كلیككردنی الی ڕاست لەسەرتەنەكە و هەڵبژاردنی  Propertiesلە لیستە كورتكراوەكەوە،
یان بە كلیككردنی دووگمەی  Ctrlو دووگمەی ژمارە  1بەیەكەوە ،یانیش بە داخڵكردنی  PRلە هێڵی فەرمانەكاندا.
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ئەو زانیاریانەی كە لە  Properties Paletteدا دەردەكەوێت بەپێی تەنە هەڵبژێرراوەكە دەگۆڕێت ،بەاڵم دوو بەش ی سەرەكی
هەن كە هەمیشە لەگەڵ هەموو تەنەكاندا دەردەكەون ئەوانیش بەشەكانی گشتی  Generalو جیومێتری  Geometryن.
خشتەی  :1-4هەندێك لە تایبەتمەندیە گشتییەكان كە لە بەش ی  Generalی ناو  Properties Paletteدان

تایبەتمەندی

مانا

Color

مانای ئەوەیە كە تەنەكە ڕەنگی ئەو چینەی  ByLayerڕەنگی تایبەت بە تەنەكە نیشان دەدات .نرخە بنەڕەتییەكە
هەیە كە لەو كاتەدا بەتەنەكەوە پەیوەست كراوە.

Layer

ئەو چینە نیشان دەدات كە تەنەكە پێوەی پەیوەستە .هەموو تەنەكان بە یەكێك لە چینەكانی ناو ڕەسمەكەوە
پەیوەستن (بۆ زانیاری زیاترلەسەرچینەكەن سەیری چاپتەری  7بكە).

Linetype

بەكاردەهێنن كە  ByLayerئەو جۆری هێڵە نیشان دەدات كە تەنەكە هەیەتی .لە بنەڕەتدا تەنەكان جۆری هێڵی
وەك جۆری بنەڕەتی Continuousبەگوێرەی چینی هەڵبژێرراو بۆ تەنەكە دیاری دەكرێت .بەزۆری جۆری هێڵی
بەكاردێت .ئۆتۆكاد چەندەها جۆرە هێڵی تری تێدایە (لە چاپتەری  7دا باس ی جۆرە هێڵە جیاوازەكان كراوە).

Linetype Scale

شێوەی دەركەوتنی جۆرە هێڵە نا بەردەوامەكان كۆنترۆڵ دەكات .بەهۆی ئەم تایبەتمەندیەوە دەتوانیت
دووبارەبوونەوەی مەوداكانی هێڵەكە ڕێكبخەیت بۆ نمونە ئەگەرهێڵێكی خەتخەتت هەبێت ئەوا ئەم تایبەتمەندیە
یشمان هەیە كە Global lintype scaleكۆنترۆڵی ژمارەی خەتەكانی هێڵەكە دەكات لە درێژییەكی دیاریكراودا.
سكێڵێكی گشتی بۆ هەموو هێڵەكان دیاری دەكات.

Plot Style

كۆنترۆڵی شێوەی دەركەوتنی هێڵەكان لە نوسخەی گەاڵلەكراو و چاپكراوی ڕەسمەكەدا دەكات .دەتوانیت
و شێوەی سووچەكانی هێڵێك بكەیت بۆئەوەی shadingستیلێك ڕێكبخەیت بۆئەووەی كۆنترۆڵی ڕەنگ و سێبەر
سەیری چاپتەری  12بكە)Plot Style.هێڵەكان نەرم و جوانتردەربكەون (بۆ زانیاری زیاتردەبارەی

Lineweight

ئەستووری هێڵەكان لە نوسخەی چاپكراوی ڕەسمەكەدا دیاری دەكات.

Hyperlink

هایپەرلینكێك بۆتەنێكی ترلە ڕەسمێكی تردا یان لە پەڕگەیەکی تردا دادەنێت و كۆنترۆڵ دەكات.

Thickness

ەكەی لە  0گەورەتربێت ئەوا  Thicknessنیشان دەدات .ئەگەرتەنێك نرخی Zئەستوری هێڵەكە بە ئاراستەی
دەردەكەوێت .ئەو تەنانەی كە ئەستوورییەكیان هەیە دەتوانیت بیانگۆڕیت 3Dتەنەكە وەك تەنێكی س ێ ڕەهەند
سەیری چاپتەری  6بكه 3D).ەكان( .بۆ زانیاری دەربارەی  Surfaceو Solidبۆ
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ئەو زانیاری یانەی لە بەش ی  Geometryپالێتی تایبەتمەندیەكاندا دەدەكەون بەندە
لەسەرتەنەكە .بۆهێڵەكان پۆ و تانی خاڵە جەمسەرییەكانی هێڵەكە و درێژییەكەی و
گۆشەی الرییەكەی ،بۆ بازنەكان پۆ و تانی خاڵی چەقی بازنەكە و نیوەتیرە و چێوە و
ڕووبەرەكەی وە بۆ پۆلی الینەكانیش پانی پارچەكانی پۆلی الینەكە و ڕووبەرو پۆو تانی
خاڵە سەرەكیەكانی نیشان دەدرێت.
دەتوانی گۆڕان لە زۆربەی زۆری ئەو تایبەتمەندی یانەی كه لە پالێتی
تایبەتمەندیەكاندا دەیانبینیت ئەنجام بدەیت .بۆگۆڕینی هەر تایبەتمەندیەك لە
ستوونی الی چەپدا كلیكی ناوەكەی بكە ،بەمە نرخەكەی الی ڕاست یان دەگۆڕێت بۆ
لیستێكی كردنەوە بۆ خوارەوە كە لێیەوە بژارەیەك هەڵدەبژێریت یانیش دەگۆڕێت بۆ
تێكست بۆكسێك كە دەتوانی نرخەكەی ناوی بە وویستی خۆت بگۆڕیت.
هەندێك لە تێكست بۆكسەكان دووگمەیەكی تیاگەڕانیشیان تێدایە (سەیری وێنەی
 9-4بكە).
وێنەی  :9-4هەندێك لە تێكست بۆكسەكان
دووگمەیەكی تیاگەڕانیشیان تێدایە

ئەگەر تایبەتمەندیەك نەتوانرێت گۆڕانی تێدابكرێت ئەوا بەڕەنگی ڕەساس ی كاڵ
دەردەكەوێت .هەندێك تایبەتمەندی وەك خوێندنەوەی گۆشەی الری هێڵەكان
ناتوانرێت گۆڕانیان تێدابكەیت بەاڵم دەتوانرێت هەڵببژێردرێن بۆ بڕین  cutو
لكاندن  pasteی نرخەكانیان لە شوێنێكی تردا بە كلیككردنی ئایكۆنی
 QuickCalckeكە لەالی ڕاستی بژارەكەدا دەردەكەوێت .ئەم ئایكۆنی  QuickCalcە لە حاسیبەیەك دەچێت.
دوای ئەوەی كلیكی ئایكۆنەكە دەكەیت دەتوانی نرخی تایبەتمەندیەكە لە خانەی داخڵكردنی حاسیبەكەوە كۆپی بكەیت.
ئەگەرلە ئەركی تایبەتمەندیەك دڵنیانەبوویت دەتوانیت نیشاندەرلەسەرناوەكەی ڕابگریت ،بەمە ئاماژەپێكەرێك
دەردەكەوێت كە وەسفێكی كورتی تایبەتمەندیەكە نیشان دەدات.
دەتوانیت كۆنترۆڵی شێوەی دەركەوتنی  Properties Paletteبكەیت لە ڕێگەی
كۆمەڵە بژارەیەكەوە كە لە لووتكەی شریتی ناونیشانەكەیدان .ئەگەركلیكی
دووگمەی  Auto-hideكە لە نزیك لووتكەی شریتی ناونیشانی پالێتەكەدایە
بكەیت ئەوا پالێتەكە بچووك دەبێتەوە و تەنها شریتی ناونیشانەكەی دیار
دەمێنێت.
كاتێك پالێتەكە بچووككراوەتەوە  minimizedدەتوانیت بە شێوەیەكی خێرا ناوەرۆكەكەی دەربخەیت بە ڕاگرتنی نیشاندەر
لەسەر شریتی ناونیشانەكەی .ئەمە بواری ئەوەت بۆ دەڕەخسێنێت كە ڕووبەرێكی گەورەترت بۆ ناوچەی ڕەسمكردنەكە بۆ
بمێنێتەوە بە بێئەوی پێویست كات كە  Properties paletteدابخەیت.
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پوختە
ئەگەرلە حاڵەتێكدا پەلەت بێت و كار لەگەڵ نەرمەکااڵیەكدا بكەیت كە زۆر شارەزاییت تێدا نییە لەوانەیە هەوڵبدەیت
شێوازی تركە لە نەرمەکااڵكانی تردا بەكاردێن تاقی بكەیتەوە .دەتوانی ئەمەش لە ئۆتۆكاددا بكەیت ،جا ئەگەربەختت
باش بێت ئەوە لەوانەیە سەركەوتووبیت و ئەو ئەنجامەی دەتەوێت بەئاسانی دەستت بكەوێت بەاڵم لەوانەشە زۆرسەرت
سوڕبمێنێت لە شێوازی كاری نەرمەکااڵكە و ئەو شێوەیەی كە تایبەتمەندیە جیاوازەكانی پێ نیشاندراوە.
ئەم چاپتەرە هەندێك زانیاری زیاتری دایتێ دەربارەی ئەوەی چاوەڕوانی چی ئەنجامێك بكەیت كاتێك كلیكی تەنەكان
دەكەیت لە ئۆتۆكاددا .هەركه شارەزاییت دەربارەی ئەو تایبەتمەندی یانەی كە لێرەدا خراونەتە ڕوو بەدەست هێنا ئەوا بە
ئاسانی دەتوانی كۆنتڕۆڵی تەواو ی تەنە ئاڵۆزەكانی ئۆتۆكادیش بكەیت.
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چاپتەرەكەی پێشوو زانیاری دەربارەی چۆنێتی هەمواركردنی تەنەكان و ئەنجامدانی گۆڕانكارییەكان بەهۆی بەكارهێنانی
شێوازی سەرەتایی كە لە ڕێگەی كلیككردنی ڕاستەوخۆی تەنەكانەوە ئەنجامدەدەرێن تێدابوو .بەاڵم شێوازی
گۆڕانكاریكردنی پێشكەوتوو لەمە جیاوازە و لە ئۆتۆكاددا كۆمەڵێك ئامرازو فەرمانی زۆرباوی بۆ تەرخانكراوە ،ئەم
ئامرازانە وەك مۆركێكی نەرمەکااڵكە وان و لە هیچ نەرمەکااڵیەكی تردا بەو شێوەیەی ئۆتۆكاد نین.
ئەم چاپتەرە زانیاری دەبارەی ئامرازەكانی هەمواركردن و گۆڕانكاریكردن  Editing Toolsكە لەناو پانێلی  Modifyپۆلی
 Homeی ڕیبندان تێدایە .ئەم ئامرازانە هەموو كارەكانی گۆڕانكاریكردن لە تەنەكاندا وەك پێكەوەلكاندنی جەمسەرەكانی
هێڵەكان و درێژكردنەوەی تەنەكان بۆ گەیشتن بە یەكتری و پارچە پارچە كردنی تەنەكان بۆ دوو پارچە یان زیاتر ئەنجام
دەدەن .لەم چاپتەرەدا فێری چۆنێتی ئەنجامدانی گۆڕانكاریكردن لە بلۆكەكان و سەرچاوە دەرەكییەكان External
) References (xrefsەكان (كە كۆكراوەی چەند تەنێكن بەاڵم وەك یهك تەن ڕەفتاردەكەن) دەبیت .وە بەو پێەی پۆلی
الینەكان تاڕادەیەك ئاڵۆزن ئامرازی تایبەت گۆڕانكاری تایبەت بەخۆیان بۆ دانراوە كە لە كۆتایی چاپتەرەكەدا بەم
ئامرازانەش ئاشنا دەبیت.
ئەم چاپتەرە ئەم بابەتانەی خوارەوەی لە خۆ گرتووە:
 هەڵبژاردنی تەنەكان
 سڕینەوەی تەنەكان
 پێكەوەلكاندنی تەنەكان
 گواستنەوە و كۆپیكردن
 سكێڵكردن و ڕاكێشان و خوالندنەوە
 پارچە پارچەكردنی تەنەكان بۆ دوو پارچە
 گۆڕانكاریكردن لە سەرچاوە دەرەكی  xrefو بلۆكەكاندا
 گۆڕانكاریكردن لە پۆلی الینەكاندا
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هەڵبژاردنی تەنەكان
ئەگەرچاپتەری پێشووت خوێندبێتەوە دەزانیت كە دەتوانیت تەنەكان بە كلیككردنی ڕاستەوخۆیان یان بە كێشانی
پەنجەرەیەكی هەڵبژاردن بەدەوریاندا هەڵبژێریت .هەركە تەنەكانت بەم شێوەیە هەڵبژارد دەتوانیت سەرەداوەكان grip
ەكانیان بەكاربهێنی بۆ ئەنجامدانی ئەو گۆڕانكاریانەی كە دەتەوێت لە تەنە هەڵبژێرراوەكاندا ئەنجامی بدەیت.
بەاڵم شێوازی تریش هەن بۆ هەڵبژاردنی تەنەكان .زۆربەی ئامرازەكانی ناو پانێلی  Modifyپەیامی  Select objects:یان
لەگەڵدا دەردەكەوێت .هەركاتێك ئەم پەیامەت بینی دەتوانی ئەو شێوازانەی كە لە چاپتەری  4دا نیشاندراون
بەكاربهێنیت جگە لە چەند بژارەیەكی زیاتركە كاری هەڵبژاردنی تەنەكانت زیاتربۆ ئاسان دەكەن.
كاتێك پەیامی  Select objects:دەبینیت دەتوانییەكێك لە بژارەكانی ئەو لیستەی دوای پەیامەكە دەردەكەوێت
بەكاربهێنیت .بۆ نموونە ئەگەر  all 8داخڵبكەی دوای پەیامی  Select objects:ئەوا هەموو تەنەكانی ناو ڕەسمەكە
هەڵدەبژێررێن .یان ئەگەر  P 8داخڵبكەیت ئەوا ئەو كۆمەڵەیەی كە جاری پێشتر كارت لەسەر كردبوو هەڵدەبژێرێتەوە.
دوای ئەوەی هەڵبژاردنێك دەكەیت پەیامی  Select objects:دەردەكەوێتەوە بۆئەوەی بوارت پێبدات لە هەڵبژاردندا
بەردەوام بیت .بۆئەوەی بە نەرمەکااڵكە بڵێیت كە ناتەوێت هیچی ترهەڵبژێریت دەبێ ئێنتەربكەیت.
ئەگەرلەڕێگەی كلیككردنی ڕاستەوخۆی تەنەكان یان بەهۆی پەنجەرەكانی هەڵبژاردنەوە نەتتوانی ئەو تەنانەی
دەتەوێت بەئاسانی هەڵبژێریت ئەوا دەتوانی ئەو بژارانه بەكاربهێنیت كە لەگەڵ پەیامەكەدا دەردەكەون .هەندێك
ئامرازی ناو پانێلی  Drawتەنها پێویستیان بە تاكە تەنێك هەیە لەبەرئەوە ئەم بژارانە لەگەڵ ئەم ئامرازانەدا
بەكارنایەن.
بژارەی ] All [all 8؛ هەموو تەنەكانی ناو ڕەسمەكە هەڵدەبژێرێت جگە لەو تەنانەی كە لە چینێكی بەستراو  frozenیان
قفڵكراو  Lockedدان.
بژارەی ] Crossing [c 8؛ وەك بژارەی  Windowكاردەكات (سەیری بژارەی  Windowبكە لە بەشێكی دواتری ئەم
چاپتەرەدا) بەاڵم ئەمیش هەموو ئەو شتانە هەڵدەبژێرێت كە دەكەوێتە ناو ،ژێریان سەرئەو پەنجەرەیەوە كە خۆت
دەیكێشیت.
بژارەی ] Crossing Polygon [cp 8؛ بەهۆی ئەم بژارەیەوە دەتوانیت ناوچەیەك هەڵبژێریت بەهۆی چواردەورەدانیەوە
بە چەندالیەكی ناڕێك .ئەمیش بەتەوای وەك  Window Polygonكاردەكات (سەیری  Window Polygonبكە لەبەشێكی
دواتری ئەم چاپتەرەدا) بەاڵم ئەمیش وەك وەك بژارەكەی پێشترهەموو ئەو تەنانە هەڵدەبژێرێت كە دەكەونە ناو ئەو
چەندال ناڕێكەوەی كە دەیكێشیت.
بژارەی ] Fence [f 8؛ هەموو ئەو تەنانە هەڵدەبژێرێت كە هێڵێكی كاتی یان سیاجێك كە پێی دەوترێ  fenceبەسەریاندا
دەڕوات .ئەم كردارە وەك ئەوە وایە هێڵێك بكێشیت بەسەرهەموو ئەو تەنانەی كە دەتەوێت هەڵیانژێریت .كاتێك ئەم
بژارەیە دەخەیتەكاردەتوانیت چەند خاڵێك هەڵبژێریت وەك ئەوەی بتەوێت هێڵێكی بەردەوام پارچە پارچە ڕەسمبكەیت
(واتە پۆلی الینێك ڕەسمبكەیت) .كاتێك تەواو بوویت لە ڕەسمكردنی سیاج  fenceە كە ئێنتەربكە بۆئەوەی بەردەوام بیت
لە هەڵبژاردنی تەنی زیاتر بە هۆی بەكارهێنانی بژارەكانی تری هەڵبژاردنی تەنەكانەوە یان دووجار ئێنتەربكە بۆئەوەی كرداری
هەڵبژاردنەكە كۆتایی پێبهێنیت.
بژارەی ] Last [l8؛ ئەمە دواترین تەن هەڵدەبژێرێت كە ڕەسمت كردووە.
بژارەی ] Multiple [m8؛ بەهۆی ئەمەوە دەتوانیت چەند تەنێك هەڵبژێریت پێشئەوەی ئۆتۆكاد زەقیان بكاتەوە .لە
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پەڕگەیەکی گەورە و ئاڵۆزدا لەوانەیە ئەگەرتەنەكان یەك یەك هەڵبژێریت وا لەئۆتۆكاد بكات كە خاو ببێتەوە و لەگەڵ
هەڵبژاردنی هەرتەنێكدا پشوویەك وەربگرێت تا تەنەكە دەدۆزێتەوە و هەڵیدەبژێرێت .بژارەی  Multipleدەتوانێت
كردارەكان خێرابكات بەوەی سەرەتا ڕێگەت پێدەدات هەموو تەنەكان بەخێرایی هەڵبژێریت ئینجا نیشانیان بكەیت بە
هۆی ئێنتەركردنەوە .ئەم بژارەیە لە وانەی پێشترباسمانكردن جیاوازە لەوەدا كە هیچ هاوتایەكی تری نییە.
بژارەی ] Previous [p8؛ دواترین تەن یان ئەو كۆمەلە تەنانە هەڵدەبژێرێت كە لە كردارەكەی پێشوودا هەڵبژێررابوون.
بژارەی ] Window [w8؛ پەنجەرەیەكی هەڵبژاردنی ئاسایی دەخاتە كار .هەر كه  w8ت داخڵكرد ئیتردەتوانیت دووخاڵ
هەڵبژێریت بۆ دەرخستنی پەنجەرەیەكی هەڵبژاردن .ئەم بژارەیە زۆربەسوودە كاتێك ناوچەی ڕەسمكردنەكەت زۆر
قەرەباڵغ بێت بەشێوەیەك كە بەكارهێنانی شێوازە یاسایییەكەی پەنجەرەی هەڵبژاردن زەحمەت بێت .بەكارهێنانی
پەنجەرەی هەڵبژاردن بەم شێوەیە ڕێگە لەوە دەگرێت كە لەكاتی هەڵبژاردنەكەتدا تەنی ترهەڵبژێریت كە لە بنچینەدا
مەبەستت نییە هەڵیان بژێریت.
بژارەی ] Window Polygon [wp8؛ بەهۆی ئەم بژارەیەوە دەتوانی تەنەكان هەڵبژێریت بە دەورەدانیان بە پەنجەرەیەكی
چەندالی شێوه ناڕێك .كاتێك ئەم بژارەیە بەكاردەهێنیت پەیامی  First polygon point:دەبینیت ،لێرەدا دەتوانیت جەند
خاڵێك هەڵبژێریت بۆئەوەی سنوورەكانی جەندال ناڕێكەكە دیاری بكەیت .لەكاتی هەڵبژاردنی خاڵەكانیشدا پەیامی Specify
 endpoint of line or [Undo]:دەردەكەوێت .چەند خاڵت دەوێت هەڵیانبژژێرە بۆئەوەی سنوورەكانی پەنجەرەكە بەو شێوەیە
دابنێیت كە خۆت دەتەوێت .لە كاتی كێشانی پەنجەرەكەدا ئەگەرهاتوو خاڵێكت بە هەڵە هەڵبژارد یان بەدڵت نەبوو ئەوا
دەتوانیت پاشگەزببیتەوە بە داخڵكردنی پیتی  .Uكاتێك لە كێشانی پەنجەرەكە تەواو بوویت ئێنتەربكە بۆئەوەی كۆتایی
بەهەڵبژاردنەكە بهێنیت ،بەمە تەنەكانی ناو پەنجەرەكە هەڵدەبژێردرێن و پەیامی  Select objects:یش دەگەڕێتەوە بۆئەوەی
بوارت پێبدات تەنی ترهەڵبژێریت.

سڕینەوەی تەنەكان
لە ئۆتۆكاددا دەتوانیت بە چەند شێوەیەكی جیاوازتەنەكان بسڕیتەوە .دەتونیت تەنێك یان كۆمەڵە تەنێك هەڵبژێریت و
دووگمەی  Deleteدابگریت بۆ سڕینەوەیان .ئەم ڕێگەیە دەكرێت بۆ زۆربەی هەرە زۆری جۆرە تەنەكانی ئۆتۆكاد
بەكاربهێنیت .یان دەتوانیت ئامرازی  E raseی ناو پانێلی  Modifyی لە پۆلی  Homeی ڕیبندا بەكاربهێنیت ،یانیش پیتی e8
لەناو هێڵی فەرمانەكاندا داخڵبكەیت بۆ هەمان مەبەست .ئامرازی  Eraseدەتوانرێت هەموو جۆرە تەنەكانی ئۆتۆكاد
بسڕێتەوە؛ جا ئەگەر لەبەرهەرهۆیەك بێت تووش ی تەنێك بوویت كە نەتوانرا بە دووگمەی  Deleteبیسڕیتەوە ئەوا
دەتوانیت ئامرازی  Eraseی بۆ بەكاربهێنیت .بۆ بەكارهێنانی  Eraseكلیكی ئامرازی  Eraseبكە و ئەو تەنانە هەڵبژێرە كە
دەتەوێت بیانسڕیتەوە و ئنجا ئێنتەر بكە.
هەندێك تەن كە لە ڕەسمەكە خۆیدا یان لە سەرچاوە دەرەكیەكاندان تەنانەت دوای بەكارهێنانی  Eraseیش هەر
دەمێننەوە و ناسڕێنەوە .ئەگەربلۆكەكان لە ناو ڕەسمێكدا سڕانەوە دەتوانی دیسان بیانهێنیتەوە ناوەوە .هەروەها
سەرچاوە دەرەكی  xrefە كانیش وەكو پەڕگەیەکی دەرەكی هەردەمێننەوە هەتا ئەگەرلە ڕەسمەكەشدا بیانسڕیتەوە.
پەڕگەی وێنەكانیش بەهەمان شێوەی  xrefەكان هەردەمێننەوە و لە هارددیسكی كۆمپیوتەرەكەتدا ناسڕێنەوە ئەگەرلە
ڕەسمەكەشدا بیانسڕیتەوە.
بۆ سڕینەوەی وێنە گرافیكییەكانی جۆری  bitmapكە بەهۆی فەرمانی  Imageیان  Imageattachەوە داخڵی ناو ڕەسمەكە
كراون دەتوانی  Deleteبەكاربهێنیت ،بەاڵم دەبێت چوارچێوەی وێنەكە هەڵبژێریت نەك وێنەكە خۆی .ئەگەرچوارچێوەی
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ڕەسمەكەت نەبینی لە هێڵی فەرمانەكاندا  Imageframe8داخڵبكە و پاشان ژماره  18داخڵبكە بۆئەوەی چوارچێوەكە
دەربكەوێت.
ماوەتەوە بلێین كە ئەگەرهاتوو بە هەڵە تەنێكت سڕیەوە دەتوانی زۆر بە ئاسایی بیگێڕیتەوە بە بەكارهێنانی  .Undoئۆتۆكاد
ڕێگەت پێدەدات كە چەندین هەنگاو بگێڕیتەوە و لێیان پاشگەزببیتەوە بە بەكارهێنانی ( Undoسەیری چاپتەری  2بكە بۆ
زانیاری زیاترلەسەر .)Undoبۆ گێڕانەوەی دوایین كۆمەڵە تەنی سڕڕاوە دەتوانی فەرمانی  Oopsبەكاربهێنیت بەهۆی
داخڵكردنی  oops8لە هێڵی فەرمانەكاندا .فەرمانی  Oopsزۆربەسوودە بۆ گێڕانەوەی كۆمەڵێك تەن كە لە چەند
هەنگاوێكی جیاوازدا سڕیوتنەتەوە لەو كاتەدا كە ناتەوێت لە هەموو كردارەكانی ئەو هەنگاوانە پاشگەزببیتەوە بەڵكو تەنیا
دەتەوێت تەنە سڕاوەكان بگێڕیتەوە.

پێکەوەلکاندنی تەنەكان
مەبەستی سەرەكی لە بەكارهێنانی ئۆتۆكاد ڕەسمكردنی ڕەسمە ئەندازیارییەكانە بە دەقیقی و وردییەكی باش .لەبەرئەوە
هیچ سەیر نییە كاتێك تەنەكان لێكدەدەیت و بەیەكیان دەگەیەنی ئەنجام'كی ئێجگارباشت دەسكەوێت و تەنەكان
بەتەوای ئاوێتەییەكتر ببن .یەكێك لە باوترین كردارەكان كە له كاتی لێكدانی تەنەكاندا بەكاردێت بریتیە لە گەیاندنی خاڵە
جەمسەرییەكان  endpointsی تەنەكان بەیەكتری بۆئەوەی بەتەواوی خاڵە جەمسەرییەكنیان بەیەك بگەن و
ئاوێتەییەكترببن.
ئۆتۆكاد چەند ئامرازێكی تێدایە كە بۆ لێكدانی خاڵێ جەمسەرییەكانی تەنەكان بەتایبەتی كەوان و هێڵ و پۆلی الینەكان
بەكاردەهێنرێن .لێرەدا لێكدان یان بەیەكگەیاندن مانای ئەوەیە كە هێڵێك ،كەوانێك یان پۆلی الینێك كورت یان
درێژبكرێتەوە بۆئەوەی بە تەنێكی تر بگات بێئەوەی ئاراستەی تەنەكە بشێوێت.
گەیاندنی جەمسەر بە جەمسەر بەهۆی نێوانە كەوان  Arcەكانەوە
فەرمانی  Filletیەكێكە لە فەرمانە زۆربەكارهاتووەكانی ئۆتۆكاد چونكە بۆ بەیەكگەیاندنی جەمسەرەكانی هێڵەكان زۆر
باشە ،لێرەدا شوێنی خاڵە جەمسەرییەكانی ئەو هێاڵنە هیچ گرنگ نییە .بە واتایەكی ترفەرمانی  Filletنێوانە كەوان  Arcێك
لەنێوان دوو هێڵە لێكدراوەكەدا درووست دەكات كە وەك سووچێكی خڕ لەنێوانیاندا دەردەكەوێت .وەك لە وێنەی 1-5
دا نیشاندراوە.

وێنەی  Fillet :1-5دوو هێڵەكە الی چەپ لە جەمسەرەكانیاندا بەیەك دەگەیەنێت (دیمەنەكەی ناوەڕاست) یان بەهۆی
نێوانەكەوانێكەوە لێكیاندەدات (دیمەنەكی الی چەپ).
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فەرمانی  Filletدەشتوانێ دوو هێڵی تەریب بەیەك بگەیەنێ بەهۆی كەوانێكەوە .ئەم هەنگاوانەی خوارەوە شێوازی
بنەڕەتی كاری  Filletڕوون دەكەنەوە:
 .1لە پانێلی  Modifyناو پۆلی  Homeەوە  Filletهەڵبژێرە ،یان لە هێڵی فەرمانەكاندا پیتی  F8داخڵبكە.
 .2لە وەاڵمی ئەم پەیامەی خوارەوەدا كلیكی هێڵێكیان بكە:
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000
]Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple

 .3لە وەاڵمی پەیامی  Select second object or shift-select to apply corner:دا هێڵەكەی تریان هەڵبژێرە .بەمە
هێڵەكان لە جەمسەرەكانیاندا بەیەك دەگەن بەبێئەوەی ئاراستەكانیان بشێوێت.
وەك باسمانكرد  Filletهێڵ و كەوان و پۆلی الینەكان بەیەك دەگەیەنێت .ئەگەرهێڵێك یان كەونێك بە پۆلی الینێك
بگەیەنێ ئەوا ئەوانیش دەبنە بەشێك لە پۆلی الینەكە.
سووچی خڕ
وەك پێشتریش ئاماژەمان پێكرد  Filletجگە لەبەیەك گەیاندنی هێڵ و كەوانەكان ڕێگەمان پێدادات كە سققچی خڕ
لەنێوان هێڵەكاندا درووسبكەین بە دانانی نێوانەكەوانێك لەنێوانیاندا .لەوانەیە تێبینی ئەو بژارانەت كردبێت كە لە
هەنگاوی دووەمی ڕاهێنانەكەی سەرەوەدا بینیمانن و لەگەڵ یەكەم پەیامی  Filletدا دەردەكەون ،یەكێك لەم بژارانە
داخڵكردنی نیوەتیرە  Radiusی نێوانەكەوانەكەیە .ئەگەرلێرەدا پیتی  R8داخڵبكەیت ئەوا ئەم پەیامەت بۆ دەردەكەوێت:
Specify fillet radius <0.0000>:

لێرەدا دەتوانی نرخێك بۆ نیوەتیرەكە داخڵبكەیت و ئینجا دوو تەن هەڵبژێریت .دەبینی لەجیاتی تەنها بەیەك گەیاندنی
تەنەكان ئۆتۆكاد نێوانەكەوانێكیش لەنێوانیاندا دروست دەكات.
فەرمانی  Filletهەربەردەوام دەبێت لە دانانی كەوان لەنێوان تەنەكاندا هەتا ئەو كاتەی  Radiusەكە دەگۆڕیت بۆ سفر.
ئەگەر  Filletبەكاربهێنیت بۆ بەیەك گەیاندنی دوو هێڵی تەریب ئەوا ئۆتۆكاد خۆكارانە كەوانێك بەكاردێنێت بۆ لێكدانیان.

بەهۆی  Filletەوە دەشتوانیت سووچەكانی پۆلی الینێكیش خڕبكەیت وەك لە وێنەی  2-5دا نیشاندراوە ،ئەمەش بە
بەكارهێنانی بژارەی  Rdiusو بژارەی  Polylineبەیەكەوە بەم شێوەیە:
فەرمانی  Filletدەستپێبكە و پیتی  R 8داخڵبكە و نرخێك بۆ نیوەتیرەكە داخڵبكە ئینجا پیتی  P 8داخڵبكە و پۆلی الینەكە
هەڵبژێرە .دەبینی سووچەكانی پۆلی الینەكە دەگۆڕێن بۆ نێوانەكەوان بەو نیوەتیرەیەی كە خۆت داخڵتكردبوو .ئەگەر
نیوەتیرەیەك داخڵبكەیت كە زۆرگەورەبێت لەچاو پارچەكانی پۆلی الینەكە ئەوا ئۆتۆكاد پێت دەڵێت كە نیوەتیرەكە
زۆرگەورەیە و كردارەكەش پوچەڵ دەكاتەوە .ئەمە كاتێك ڕوودەدات كە پارچەكانی پۆلی الینەكە كورتتربن لە نیوەتیرەكە.
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وێنەی 2-5

پۆلی الینەكەی الی ڕاست
ئەنجامی بەكارهێنانی  Filletبۆ
پۆلی الینەكەی الی چەپ

خڕكردنی سووچەكان بەبێ لێبڕین
ئەگەر بتەوێت نێوانەكەوانێك ڕەسمبكەیت كە لێكەوتی دوو هێڵ بێت بەاڵم
نەتەوێت هیچ لە هێڵەكان ببڕدرێت ئەوا دەبێ ڕێكخستنەكانی لێبڕین  Trimی
فەرمانی  Filletبگۆڕیت .وێنەی  4-5ئەنجامی بەكارهێنانی  Filletبێ بژارەی Trim
دەردەخات( .تێبینی ئەوە بكە كە فەرمانی  Chamferیش بژارەیەكی هاوشێوەی
ئەمەی هەیە كە هەر بەهەمان شێوە كاردەكات .سەیری بەش ی "بەیەك گەیاندن
 /لێكدانی تەنەكان بەهۆی  Chamferەوە" لە بەشێكی دواتری ئەم چاپتەرەدا
بكە).
بۆ گۆڕینی ئەو شێوازەەی كە  Filletبەكاری دەهێنێت بۆ لێبڕینی تەنەكان فەرمانی
 Filletدەست پێبكە و پاشان پیتی  T 8داخڵبكە بەمە پەیامی Enter Trim mode
 option [Trim/No trim] <Trim>:ت بۆ دەردەكەوێت ،لێرەدا پیتی  N 8داخڵبكە.

وێنەی  : :3-5ئەنجامی  Filletکردن
کاتێك بژارەی  No trimهەڵکراوە

بژارەی NoTrimئەو شێوازە بنەڕەتی یەیە کە فەرمانی  Filletبەکاریدەهێنێ تاوەکو خۆت دەیگۆڕیتەوە بۆ بژارەی Trim

کۆنترۆڵکردنی ئاکاری Fillet
هەندێك بژارەی تر لەگەڵ فەرمانی  Filletداهەن کەکۆنترۆڵی ئاکارەکانی  Filletدەکەن ،ئەم لیستەی خوارەوە وەسفی ئەم
بژارانە دەکات:
 Polylineئەمە فەرمانی  Filletلەسەرهەموو سووچەکانی پۆلی الینێك کە لە چەند پارچە هێڵێك پێکهاتووە جێبەجێ
دەکات (سەیری وێنەی  2-5بکەرەوە).
 Radiusبواری دیاریکردنی نیوەتیرەی  Filletەکەت پێدەدات.
 Trimبەهۆی ئەمەوە دەتوانی دەسنیشانی ئەوە بکەی کە ئایا هێڵەکان لێشیان دەبڕڕێت کاتێك  Filletیان بەسەردا
دەکەیت .خۆی لە بنەڕەتدا کاتێك  Filletبەکاردەهێنین هێڵەکان دەبڕدرێن ،بەاڵم تۆ دەتوانیبە هەڵبژاردنی No Trim
بەفەرمانەکە بڵیت کە هێڵەکان وەك خۆی بهێڵێتەوە .هەچ کاتێك  Trimیان  No Trimهەڵبژێررا ئەوە دەبێتە بنەڕەتی
 defaultهەتائەوکاتەی خۆمان دەیگۆڕین.
 Multipleبەهۆی ئەمەوە دەتوانیت چەند کۆمەڵە هێڵێك هەڵبژێریت بۆئەوەی  Filletیان بەسەرداجێبەجێبکەیت.
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گەیاندنی هێڵەکان بەهۆی  Chamferەوە
کردارێکی تری دەستکاریکردنی تەنەکان بریتیە لە گەیاندنی دوو هێڵ بە
یەکتری بەهۆی نێوانە هێڵێکەوە بۆئەوەی  chamferێك پێکبهێنن،وەك لە
وێنەی  1-5دا نیشاندراوە .فەرمانی  chamferبەهەمان شێوەی فەرمانی
 Filletکاردەکات ،بەاڵم چەند بژارەیەکیان جیاوازە .بۆئەوەی هێڵەکان
بەهۆی  chamferە وە بەیەك بگەیەنیت ئەمەی خوارەوە ئەنجام بدە:

وێنەی  Chamfer :1-5دووهێڵەکەی الی چەپ بە یەك
دەگەێنێ بەوەی نێوانەهێڵکیان لەنێواندا دروست دەکات
وەك الی ڕاست

 .1لە پانێلی  Modifyناو پۆلی  Homeدا  Chamferهەڵبژێرە ،ئەگەر Chamferت نەبینی
کلیکی فلی ئاوتی ئامرازی  Filletبکە و پاشان کلیکی  Chamferبکە .دەشتوانی لە
هێڵی فەرمانەکاندا  cha8داخڵبکەیت.
 .2ئەم پەیامەت بۆ دەردەکەوێت:

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2

=0.0000

ئەمە دوورییە هەنووکەیییەکانی  chamferمان پێدەڵێت.
 .3لە وەاڵمی پەیامی  Specify first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]:دا پیتی  d8داخڵبکە
بۆئەوەی دوورییەکی  Chamferێك داخڵبکەیت.
 .4لە وەاڵمی پەیامی  Specify first chamferdistance <1.0000>:دا نرخی دوورییەك داخڵبکە ،ئەو نرخەی کە داخڵی
دەکەیت دووری لە خاڵی یەکتربڕینی دوو هێڵەکەوە بۆ سەرەتای  chamferە کە دیاری دەکات وەك لە وێنەی  2-5دا
نیشاندراوە.

وێنەی  :2-5دووری یەکانی  Chamferبە سەهمەکان ئیشارەتییان بۆ کراوە .دووری یەکمی
 Chamferبەهۆی ئەو هێڵەوە دیاری دەکرێت کە وەك یەکەم هێڵ لە هەنگاوی سێیەمدا
هەڵمانبژراد.
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 .5لە وەاڵمی پەیامی  Specify secondchamferdistance <2.0000>:دا نرخێك بۆ دوورییەکەی تری  chamferەکە داخڵبکە.
ئەگەر بتەوێت دووری یەکەم و دووەمی  chamferەکە یەکسان بن ئەوا لێرەدا تەنیا ئێنتەر بکە و هیچ نرخێك داخڵ
مەکە.
 .6لەوەاڵمی پەیامی  Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]:دا هێڵێك هەڵبژێرە.
 .7لە وەاڵمی پەیامی  Select second line:دا هێڵەکەی ترهەڵبژێرە ،بەمە دووهێڵەکە بەهۆی  Chamferێکەوە بە یەك
دەگەن وەك لە وێنەی  3-5نیشاندراوە.

وێنەی  :4-5پۆلی الینەکەی الی ڕاست دەرئەنجامی بەکارهێنانی  Chamferە
لەسەرپۆلی الینەکەی الی چەپ.

هەرکە دوورییەکانت لە هەنگاوی سێیەم و چوارەم دا دیاریکرد ئیتر ئۆتۆکاد بیریدەمێنن ،ئەگەرجارێکی ترلە ڕەسمەکەدا
 Chamferبەکاربهێنیتەوە پێویست بەوە ناکات دیسان دوورییەکان داخڵبکەیتەوە ،دەتوانی دوای بەگەڕخستنی فەرمانی
 Chamferتەنها کلیکی دوو هێڵەکە بکەیت و هەنگاوی دووەم و سێیەم و چوارەم بپەڕێنیت.
 Chamferتەنها لەگەڵ ڕاستەهێڵ و ڕاستە پۆلی الینەکاندا کاردەکات ،بۆ نموونە ناتوانیت  Chamferلەنیوان هێڵێك و
کەوانێکدا بەکاربهێنیت.
لەوانەیە لەهەنگاوەکانی سەرەوەدا تێبینی بژارەکانی ترت کردبێت ،ئەم لیستەی خوارەوە وەسفی کاری ئەمانە دەکات.
ئەوەت لەبیربێت کە بۆئەوەی هەریەکێك لەم بژارانە بەکاربهێنیت دەتوانیت ئەو پیتەی ناوی بژارەکە کە بە کاپیتەڵ
نووسراوە داخڵبکەیت ،بۆ نموونە بۆ بەکارهێنانی بژارەی  Trimلە هەنگاوی پێنجەمی ڕاهێنانەکەی پێشوودا پیتی T8
داخڵبکە ،وە بۆ بژارەی  mEthodپیتی  E 8داخڵبکە.
 Polylineئەمە  Chmaferبەسەرهەموو سووچەکانی ئەو پۆلی الینەدا جێبەجێ دەکات کەلە چەند پارچە ڕاستەهێڵێك
پێکهاتووە (وێنەی .)4-5
 Distanceبەهۆی ئەم بژارەیەوه دەتوانیت دووری  Chamferە کە لە خاڵی یەکتربڕینی دوو هێڵەکەوە دیاری بکەیت.
دووریییەکە لەوانەیە بۆ هەردوو هێڵەکە وەكو یەك بێت یان هەرهێڵە و
دوورییەکی جیاوازی هەبێت (هەرلەم لیستەدا سەیری بەش ی mEthod
یش بکە).
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 Angleئەمە ڕێگەت پێدەدات گۆشەیەك بۆ  chamferە کە دیاری بکەیت .سەرەتا پرسیاری نرخێکی دووریت لێدەکرێت
پاشانیش پرسیاری گۆشەیەکت لێدەکرێت (وێنەی (.)5-5هەروەها هەر لەم لیستەدا سەیری بەش ی  mEthodیش
بکە).

وێنەی :5-5
بژارەی  Angleی  Chamferڕێگەت پێدەدات
 chamferەکە بەهۆی دووری یەك و گۆشەیەکەوە
ڕەسمبکەیت .گۆشەکە پەیوەست دەبێت بەو هێڵەی
یەکەمەوە کە لە پەیامی  Select First line:ەوە
هەڵیدەبژێریت

 Trimبەهۆی ئەم بژارەیەوە دەتوانیت ئەوە دیاری بکەیت ئایا هێڵەکان لێیشیان ببڕدرێت کاتێك  chamferدەکرێن یان
نا .خۆی لە بنەڕەتدا هێڵەکان لێیان دەبڕدرێت ،بەاڵم تۆ دەتوانیت  No Trimهەڵبژێتیت بۆئەوەی لە هێڵەکە نەبڕدرێت و
هەروەك خۆیان بمێننەوە (وێنەی  .)6-5هەچ کاتێك  Trimیان  No Trimهەڵبژێررا ئەوە دەبێتە بنەڕەتی default
هەتائەوکاتەی خۆمان دەیگۆڕین .ئەم بژارەیە کارلە  Filletیش و  Chamferیش دەکات.

وێنەی  :6-5لە الی چەپدا  chamferێك که بە بەکارهێنانی بژارەی  Trimدروستکراوە و لە الی ڕاستیشدا
 chamferێك کە بە بەکارهێنانی بژارەی  No Trimدرووستکراوە نیشاندراون.

 mEthodبەهۆی ئەمەوەدەتوانیت ئەوە دیای بکەیت ئایا  Chamferلە بنەڕەتدا دووری یان گۆشە بەکاربهێنێت.
 Multipleبەهۆی ئەمەوە دەتوانیت چەند کۆمەڵە هێڵێك هەڵبژێریت بۆئەوەی  Chamferیان بەسەرداجێبەجێبکەیت.
ئامرازەکانی هەموارکردن  Modifyلە بگەڕی پێڕستەکان  Menu Browserیشدا هەن
هەموو ئامرازەکانی ناو پانێلی  Modifyدەتوانین لە بگەڕی پێڕستەکانیشەوە پێیانبگەین ئەمەش لە ژێربەش ی  Modifyدا.
خۆئەگەرحەزیش لێبێت دەتوانیت کلیکی الی ڕاست لەسەرتوڵباری  Quick Accessبکەیت و  Show Menu Barهەڵبژێریت
بۆئەوەی شریتی پێڕستەکان  Menu Barت بۆ دەربکەوێت و لێرەوە لەبەش ی  Modifyە وە بەهەموو ئامرازەکانی هەموارکردن
بگەیت.
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لێبڕینی لەهێڵەکان یان درێژکردنەوەیان بۆ الی تەنی تر
کردارێکی تری زۆر باوی ئۆتۆکاد درێژکردنەوەی هێڵێکە بۆئەوەی بە تەنێکی تر بگات ،یان لێبڕینی هێڵێك یان تەنێکی ترە
بۆئەوەی بە تەنێکی تر بگات .بۆ نموونە ،دەتوانیت بە خێرایی لە دوو الکێشە و بازنەیەك ببڕیت بۆئەوەی سپانەیەك ڕەسم
بکەیت ،وەك لە وێنەی  7-5نیشاندراوە .یان دەتوانیت جووتێك هێڵ درێژبکەیتەوە بۆئەوەی بەهێڵێکی تربگەن و دیوارێك
ڕسمبکەیت ،وەك لە وێنەی  8-5نیشاندراوە.

وێنەی  :7-5فەرمانی  Trimبەکاربێنە و ئەو شوێنانەی ڕەسمەکەی الی چەپ کە بە خاڵەکان دیاریکراون
هەڵبژێرەبۆئەوەی شێوەکەی لەی ڕاستڕەسمبکەیت.

وێنەی  :8-5درێژکردنەوەی هێڵەستوونییەکان بۆ ڕەسمکردنی دیوارێك

 Trimو  Extendلەگەڵ زۆرینەی تەنەکانی ئۆتۆکاددا کاردەکەن جگە لە نموونە هاچییەکان و تێکست و سپلین و ناوچە
 regionە کان .بۆئەوەی ئەم کردارانەبۆ هاچ و  regionە کان بەکاربهێنیت دەبێت  Explodeیان بکەیت .دەتوانیت  Trimو
 Extendبۆ بلۆك و  Xrefەکان بەکاربهێنیت لە ڕێگەی بەکارهێنانی فەرمانی  Refeditەوە (بۆ زانیاری زیاترلەسەربلۆك و Xref
ە کان سەیری چاپتەری  8بکە).

لێبڕین لە تەنەکان
دەتوانیت فەرمانی  Trimبەکاربهێنیت بۆ لێبڕینیش و درێژکردنەوەی تەنەکانیش .ئەم هەنگاوانەی خوارەوە شێوازی
بەکارهێنانی  Trimبۆ لێبڕینی بازنەیەك نیشان دەدەن ،وەك لە وێنەی  9-5نیشاندراوە.

وێنەی  :9-5لێبڕین لە بازنە و هێڵەکەی الی چەپ بۆئەوەی بازنە لێبڕدراوەکەی الی ڕاست درووست بکەین.
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 .1لە پانێلی  Modifyدا کلیکی ئامرازی  Trimبکە ،یان لە هێڵی فەرمانەکاندا  tr8داخڵبکە.ئەم پەیامەت بۆ
دەردەکەوێتCurrent settings: Projection=UCS, Edge=None :
 .2لە وەاڵمی ئەم پەیامەی خوارەوەدا تەنەکان هەڵبژێرە یان ئەو تەنانە دیاریبکە کە دەتەوێت Trimبەرەو ئەوان
بکەیت و ئێنتەربکە:
… Select cutting edges
Select objects or <select all>:

لەم نموونەیەدا بازنەکە و هێڵەکەی لە وێنەی  9-5دا نیشاندراون هەڵبژێرە.
 .3لە وەاڵمی پەیامی  Select object to trim or shift-select to extend or [Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:دا ئەو
بەشەی تەنەکە هەڵبژێرەکە دەتەوێت بیبڕیت.لە نموونەی بازنەکەدا ئەو شوێنانە هەڵبژێرە کە بە خاڵە ڕەشەکان
لە دیمەنی الی چەپی وێنەی  9-5دا دەستنیشان کراون هەڵبژێرە.
 .4کاتێك کەتەواو بوویت پەنجە بە  8ئینتەردا بنێ.
درێژکردنەوەی تەنەکان
بۆئەوەی تەنێك درێژبکەیتەوە هەروەکو دوو هەنگاوی یەکەمی ڕاهێنانەکەی پێشوو فەرمانی  Trimدەستپێبکە ،بەاڵم
لەجیاتی کلیککردنی ئەو کۆتایی یانەی کە دەتەوێت بیانبڕیت دووگمەی  Shiftدابگرە و کلیکی ئەو تەنانە بکە کە دەتەوێت
درێژیان بکەیتەوە ،وەك لە وێنەی  10-5دا نیشاندراوە.

بۆ درێژکردنەوەی کۆمەڵە هێڵێك بۆ الی تەنێکی تر ،وەك لە وێنەی وێنەی  10-5دا ،دەتوانی هێڵەکان بەهۆی سیاج Fence
ێکەوە هەڵبژێریت.

وێنەی  Shift :10-5داگرە و کلیکی ئەو دوو هێڵەکەی الی
چەپ بکە بۆئەوەی ئەنجامێکی وەك الی ڕاستت
دەسکەوێت.
وێنەی _ 11-5
درێژک ردنەوەی ک ۆمەڵە
گەی
ك لەڕێ
هێڵێ
هەڵبژاردنی ان بەه ۆی
س یاجێکەوە Shift .داگ رە
یاجەکە
كس
کاتێ
دادەنێیت
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دەشتوانین بۆ درێژکردنەوەی تەنەکان ئامرازی  Extendی ناو پانێلی  Modifyبەکاربێنین .ئەم ئامرازەش هەر بەهەمان
شێوەی  Trimکاردەکات ،بەاڵم جیاوازییەکەی ئەوەیە کەئەم هەر لەبنەڕەتدا بۆ درێژکردنەوە دانراوە نەك بۆ لێبڕین لە
تەنەکان.

بەکارهێنانی بژارەکانی  Trimو Extend
دەتوانین شێوازی کارکردنی  Trimو  Etendو وە بژارەکانیشیان بکەیت .لە هەریەك لەم دوو فەرمانەدا شەش بژارە هەیە
کە ئەوانیش Fence, Crossing, Project, Edge, eRase :و  Undoن .ئەم لیستەی خوارەوە وەسفی کاری ئەم بژارانە دەکات:

 Fenceبەهۆی ئەم بژارەیەوە دەتوانیت تەنەکان بەهۆی بەکارهێنانی بژارەی هەڵبژاردنی تەنەکان بەهۆی سیاج Fence
ێکەوە (سەیری بەش ی "هەڵبژاردنی تەنەکان" بکە لەسەرەتای ئەم چاپتەرەدا) هەڵبژێریت.
 Crossingبەهۆی ئەم بژارەیەشەوە دەتوانیت تەنەکان بەهۆی پەنجەرەیەکی قەدبڕ Crossing windowەوە (سەیری
بەش ی "هەڵبژاردنی تەنەکان" بکە لەسەرەتای ئەم چاپتەرەدا) هەڵبژێریت.
 Projectئەگەرلەبواری س ێ ڕەهەندی  3Dداکاربکەیت ئەوا کاریگەری فەرمانی  Extendو  Trimلەسەر ئەو دەروازەی بینینە
وەستاوە کە لەو کاتەدا تیایدایت .بەهۆی بژارەی  Projectەوە دەتوانی کۆنترۆڵی ئەوە بکەی کە ئایا  Extendو  Trimبە UCS
یان بە ڕووکاری بینینی هەنووکەیی کۆنترۆڵ دەکرێن( .بۆ زانیاری زیاترلەسەر UCSسەیری چاپتەری  6بکە).
 Edgeلەوانەیە پێویست بەوە بکات کە هێڵەکان ببڕیت یان درێژبکەیتەوە بۆ الی تەنێك کە لەڕاستیدا یەکتریشیان
نەبڕیبێت ،وەك لە وێنەی وێنەی  10-5نیشاندراوە .دەتوانیت ئەم بژارەیە بەکاربهێنیت بۆئەوەی وا لە  Trimبکەیت کاری
خۆی بکات هەرچەندە تەنەکان یەکتریشیان نەبڕیبێت.

وێنەی  :12-5دەبینیت هەێڵەکان یەکتریان نەبڕیوە بەاڵم بە بەکارهێنانی  Edgeهێڵەکەی ژێرەوە درێژدەبێتەوەوه و لە
هێڵەکەی سەرەوە دەبڕێت.

 eRaseئەمە بوارت پێدەدات تەنێك بسڕیتەوە لە هەمان ئەو کاتەی  Extendیان  Trimلە کاردان.
 Uudoبەهۆی ئەمەوە دەتوانیت لەکردارێکی لێبڕین یان درێژکردنەوە پاشگەزببیتەوە.

گواستنەوە/جواڵندن  Movingو کۆپیکردن Copying
لە چاپتەری  4دا باس ی چۆنێتی بەکارهێنانی سەرەداوەاکان  gripsمان کرد بۆ گواستنەوە و کۆپیکردنی تەنەکان .پرسیارەکە
لێرەدا ئەوەیە؛ کە ئێمە بتوانین تەنەکان بەهۆی  gripsە کانەوە بگوێزینەوە و کۆپی بکەین کەواتە بۆچی کۆماند  /فەرمانی
تایبەتیان بۆ دانراوە؟ بەشێکی هۆی ئەمە ئەوەیە کە کرداری گۆڕانکاریکردن بەهۆی  gripە کانەوە تایبەتمەندیەکی
تاڕادەیەك نوێ یە و زۆرلە مێژنییە بۆ ئۆتۆکاد زیادکراوە ،لە کاتێکدا فەرمانەکانی  Moveو  Copyزۆرکۆنن و هەرلە
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سەرەتای داهێنانی نەرمەکااڵکەوە ئەمانیش هەن .بۆ نموونە ئەگەرماکرۆ دروست بکەیت دەتوانیت فەرمانەکانی Move
و  Copyبەکاربهێنیت بەاڵم ناتوانیت گۆڕانکاری بەهۆی  gripە وە بەکاربهێنیت.
فەرمانی  Moveو  Copyلەم چاپتەرەدا لەگەڵ فەرمانەکانی  Rotateو  Stretchو  Scaleداباسکراون ،ئەم فەرمانانە
هەموویان دەتوانن سوود لە شێوازە جیاوازەکانی هەڵبژاردنی تەنەکان کە پێشترلەم چاپتەرەدا باسمان کردن ببینن .هەر
کاتێك پێویستت بەوە بوو کۆمەڵە تەنێك بگوێزیتەوە یان کۆپی بکەیت کە نەتوانرا بە کلیککردنی ڕاستەوخۆ یان بەهۆی
کێشانی ویندۆیەك بە دەوریاندا هەڵیان بژێریت ئەوا باشتروایە فەرمانەکانی  Moveیان  Copyبەکاربهێنیت کە لە پانێلی
 Modifyدا هەن.
گواستنەوە بە دەقیقی
فەرمانی  Moveوا دەردەکەوێت کە زۆر ئاسان و ساکار بێت .بەگشتی ئاسانە تەنەکان بگوازیتەوە ،بەاڵم ئەم فەرمانە
ئاڵۆزتردەبێت کاتێك دەتەوێت تەنەکان بە دەقیقی بگوازیتەوە .ئەمەی خوارەوە هەنگاوە سەرەکیەکانی بەکارهێنانی
فەرمانی  Moveن:
 .1لە پانێلی  Modifyدا کلیکی ئامرازی  Moveبکە یان لە هێڵی فەرمانەکاندا پیتی  m8داخڵ بکە.
 .2لە وەاڵمی پەیامی  Selectobjects:دا ئەو تەنانە هەڵبژێرە کە دەتەوێ بیانگوێزیتەوە.
 .3لە پەیامی  Specify base poit or [Displacement]<Displacement>:دا خاڵی دەسپێك هەڵبژێرە .ئەگەر بتەوێ
کۆردیناتێکی نسبی  relative coordinateداخڵبکەی ئەوا دەتوانی هەچ خاڵێك بێت لەسەر شاشەکە هەڵبژێریت،
یان دەتوانی  @8داخڵبکەی .هێمای @ مانای ئەوەیە "لە دوا خاڵی هەڵبژێرراوەوە".
 .4لە پەیامی  Sepcify second point or <use first point as displacement>:ە وە دەبینیت کە تەنە هەڵبژێراوەکان
لەگەڵ نیشاندەردا دەجوڵێن .دەتوانیت خاڵی دووەم بەهۆی نیشاندەرەوە دەسنیشان بکەیت یان کۆردیناتێکی
ڕووت یان نسبی داخڵبکەیت( .بۆ زانیاری لەسەر کۆردیناتی خاڵەکان و سیستەمی تەوەرەکان سەیری چاپتەری 2
بکە).
بەکارهێنانی چەند ئامۆژگارییەك بۆ تازە دەست پێکردووان
گرنگترین و بنچینەترین بەش ی فەرمانی  Moveبریتیە لە تێگەیشتنی خاڵی دەسپێك/بنچینە و خاڵی دووەم لە هەنگاوی  3و
 4ی ڕاهێنانەکەی پێشوودا .خاڵی دەسپێك یان خاڵی بنچینە  base pointدەکرێت لەهەر شوێنێکی ڕەسمەکەدا بێت .مەرج
نییە کەوتبێتە سەرتەنەکە یان تەنەکانی کە دەتەوێت بیانگوێزیتەوە .هەرکاتێك خاڵێکی بنچینەت هەڵبژارد ئیتر
شوێنەکەی بە جێگیری دەمێنێتەوە بەنسبەت تەنە هەڵبژێراوەکانەوە .لەو کاتەی کە نیشاندەردەجوڵێنیت تەنە
هەڵبژێراوەکان بەیەکەوە و بە یەك پارچەیی لەگەڵ نیشاندەردا دەجوڵێن هەتا ئەگەرنیشاندەریش لە تەنەکانەوە نزیك
نەبێت.
تایبەتمەندیەکی ترکە لەوانەیە سەرلە تازە بەکارهێنەران بشێوێنێت کرداری هەڵبژاردنەکەیە .کارێکی زۆرباشە ئەگەر زۆر
لەنزیکەوە ئاشنای ڕێگا جیاوازەکانی هەڵبژاردنی تەنەکان ببیت لە ئۆتۆکاددا ،لەبەرئەوە بە باش ی دیراسەی بەش ی
"هەڵبژاردنی تەنەکان" کە لە سەرەتای ئەم چاپتەرەدایە بکە.
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چاپتەری  :5هەمواركردن بەهۆی ئامرازەكانی پانێلی  Modifyەوه
هاوجێکردنی تەنەکان بەهۆی ئۆسناپەکانەوە
دەتوانیت ئەو تەنانەی کە دەیانگوێزیتەوە بە دەقیقی بەهۆی ئۆسناپەکانەوە دایان بنێیت و جێگیریان بکەیت .بۆ نموونە
ئەگەر بتەوێت تەنێك بگوێزیتەوە بەشێوەیەك کە سووچێکی بچێتە سەر سووچێکی تەنێکی ترئەوا بەم شێوەیە بکە:
سەرەتا فەرمانی  Moveدەستپێبکە وەك لە هەنگاوی یەکەمی ڕاهێنانەکەی پێشوودا،ئینجا تەنەکە هەڵبژێرە بە هەمان
شێوەی هەنگاوی دووەم ،پاشان لە هەنگاوی سێیەمدا ئۆسناپی  Endpointبەکاربێنە بۆئەوەی سووچەکەی تەنە
هەڵبژێراوەکە هەڵبژێریت ،لە هەنگاوی چوارەمیشدا دیسان ئۆسناپی  Endpointبەکاربهێنەرەوە و بۆئەوەی سووچەکەی
تەنەکەی دووەمیش هەڵبژێریت( .سەیری دیمەنەکەی ناوەڕاستی وێنەی وێنەی  10-5بکە) .ئەمە تەنها نموونەیەکی
بەکارهێنانی ئۆسناپە لەگەڵ فەرمانی  Moveدا .بەهۆی بەکارهێنانی ئۆسناپەکانەوە دەتوانیت هەچ بەشێکی تەنێکت
بووێت بیگوێزیتە سەرهەربەشێکی تری تەنێکی تر.بۆ نموونە دەتوانیت بەهۆی بەکارهێنانی ئۆسناپەکانەوە خاڵی ناوەندی
هێڵێك بگوێزیتە سەرچەقی بازنەیەك بەوەی بەهەمان شێوەی هەگاوی  3و  4ی سەرەوە بکەیت.
وێنەی __13-5
بەکارهێنانی ئۆسناپی  Endpointبۆ
گواستنەوەی سووچێکی تەنێك بۆسەر
سووچێکی تەنێکی تربە دەقیقی

کۆپیکردنی تەنەکان بە بەکارهێنانی فەرمانی Copy
خۆی لە ڕاستیدا فەرمانی  Copyهاوچووتی فەرمانی  Moveە و بە هەمان شێوەی ئەو کاردەکات ،بەاڵم جیاوازی
بەرچاویان ئەوەیە کە فەرمانی  Copyلەجیاتی گواستنەوەی تەنەکان کۆپیان دەکات .جیاوازییەکی ترئەوەیە کە دەتوانیت
چەندین نووسخەی تەنە هەڵبژێراوەکان کۆپی بکەیت بە کلیککردن لەشوێنە جیاوازەکانی ڕەسمەکەتدا یان بە
داخڵکردنی کۆردیناتی ئەو خااڵنەی تەنەکە یان تەنەکانیان بۆ کۆپی بکەیت.
بۆئەوەی مەشق لەسەر بەکارهێنانی فەرمانی  Copyبکەیت هەمان ئەو هەنگاوانەی ڕاهێنانەکەی پێشوو دووبارەبکەرەوە،
بەاڵم لێرەدا فەرمانی  Copyلەجیاتی فەرمانی  Moveبەکاربهێنە .جیاوازی سەرەکی لەدوای هەنگاوی  4دا دەردەکەوێت،
دەبینیت ئۆتۆکاد هێشتا هەر پرسیاری ئەوەت لێدەکات خاڵی ترهەڵبژێریت کاتێك ئەم پەیامە دەردەکەوێتەوە
 .Specify second point or <use first point as displacement>:ئیتردەتوانیت بەردەوامبیت لە کۆپیکردندا بە کلیککردنی هەر
شوێنێکی ڕەسمەکە کە خۆت بتەوێت یان دەتوانیت ئێنتەر  8بکەیت بۆئەوەی کۆتایی بە فەرمانی  Copyبهێنیت .دوای
ئەوەی یەکەم کۆپیکردنت ئەنجامدا ئیترپەیامەکە دەگۆڕێت بۆ .Specify second point or [Exit/Undo]<Exit>:
بۆئەوەی چەند نووسخەیەکی تەنەکە یان تەنەکان کۆپی بکەیت کە تەریب بن بەیەکتری ئەوا دەتوانی فەرمانی  Offsetبەکاربهێنی وەك
پێشترلە چاپتەری  3دا باسکراوە.

چاپتەری  :5هەمواركردن بەهۆی ئامرازەكانی پانێلی  Modifyەوه
کۆپیکردن بە بازنەیی
بۆئەوەی چەند نووسخەیەکی تەنێك یان چەند تەنێك کۆپی بکەیت و لەسەر شێوەیەکی بازنەیی ڕێکیانبخەیت ئەوا
دەتوانیت دیالۆگ بۆکس ی  Arrayبەکاربهێنیت .دەتوانیت شێوەی وەك چووکڵەکانی سەعات یان دانەکانی دیشلییەك
دروستبکەیت .دەشتوانیت ئەونووسخە بازنەییانە بە ئاراستە و دوورییەکی دیاریکراو جێگیربکەیت وەکو بۆنموونە
ژمارەکانی ناو سەعاتەکە.

دیاریکردنی خاڵە بنچینە یان دەسپێکەکان base ponts
کاتێك فەرمانی  Moveیان  Copyبەکاردەهێنیت ئۆتۆکاد داوات لێدەکات کە خاڵی بنچینە یان دەسپێك هەڵبژێریت .هۆی ئەمە لەوانەیە
کەمێك تێگەیشتنی زەحمەت بێت .تۆ دەبێت بە ئۆتۆکاد بڵێیت لە کوێوە تەنەکە بگوێزیتەوە بۆ کوێ.خاڵە بنچینەکە ئەو شوێنە دەقیقەیە
کە لێیەوە ئاراستە و دووری گواستنەوەکە دیاری دەکەیت .هەرکە خاڵی بنچینە دیاریکرا دەتوانیت بە ئۆتۆکاد بڵێیت کە تەنەکە بۆ کوێ
بگوێزیتەوە بەنسبەت خاڵی بنچینەکەوە.
هەڵبژاردنی خاڵی بنچینە زۆرئاسانە کاتێك دەتەوێت تەنێك کۆپی بکەیت یان بگوازیتەوە لە شوێنێکی ئەندازەیی دیاری تەنەکەوە وەکو
بۆنموونە گواستنەوەی سووچی سەرەوەی الی ڕاستی الکێشەیەك بەشێوەیەك کە بەتەواوی بکەوێتە سەرخاڵێکی کۆتایی هێڵێك ،لەم
حاڵەتەدا دەبێت خاڵی سووچی الکێشەکە بە دەقیقی وەك خاڵی بنچینە هەڵبژێریت .ئەم هەنگاوانەی خوارەوە ئەم کردارە بە باش ی ڕوون
دەکەنەوە:
فەرمانی  Moveدەستپێبکە و الکێشەکە هەڵبژێرە و ئێنتەربکە.
لەپەیامی  Specify base point or [Displacement]<Displacement>:دا دووگمەی  shiftداگرە و کلیکی الی ڕاست بکه و لە لیستە
کورتکراوەکەوه ئۆسناپی  Endpointهەڵبژێرە.
کلیکی ئەو سووچەی الکێشەکە بکە کە دەتەوێت بیگوێزیتەوە بۆ الی هێڵەکە.
لەپەیامی  Specify second point or <use first point asdisplacement>:دا دووگمەی شیفت داگرە و دیسان کلیکی الی ڕاست بکەرەوە و
 Endpointهەڵبژێرەوە.
کلیکی خاڵی کۆتایی هێڵەکە بکە.دەبینیت کە الکێشەکە دەگوێزرێتەوە بۆ سەرهێڵەکە و سووچەکەش ی کەوتۆتە سەرخاڵی کۆتایی هێڵەکە.

ئەمانەی خوارەوە هەنگاوە سەرەکیەکانی شێوازی بەکارهێنانی دیالۆگ بۆکس ی  Arrayن:
 .1لە پانێلی  Modifyفراوانکراوی ناو پۆلی  Homeدا کلیکی
ئامرازی  Arrayبکە ،یان لە هێڵی فەرمانەکاندا پیتەکانی
 ar8داخڵبکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Arrayبکەیتەوە
(سەیری وێنەی  14-5بکە).
 .2کلیکی دووگمەی  Select objectsبکە .دیالۆگ بۆکسەکە
بەشێوەیەکی کاتی دادەخرێت بۆئەوەی بواری ئەوەت
پێبدات کە تەنەکان هەڵبژێریت.
 .3ئەو تەنانە هەڵبژێرە کەدەتەوێت کۆپیان بکەیت و ئێنتەر
بکە .دەبینی دیالۆگ بۆکسەکە دیسان دەکرێتەوە.

وێنەی  :14-5دیالۆگ بۆکس ی Array

164
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 .4کلیکی دووگمەی ڕادێۆیی  Polar Arrayبکە کە لە الی سەرەوەی دیالۆگ بۆکسەکەدایە بۆئەوەی بە ئۆتۆکاد بڵێیت کە
دەتەوێت کۆپیەکانی تەنەکان بە بازنەیی ڕیزبکەیت .تێبینی ئەوە بکە کاتێك  Polar Arrayهەڵدەبژێریت دیالۆگ
بۆکسەکە وەك وێنەی  15-5دەردەکەوێت.
 .5کلیکی دووگمەی ( Pick center pointوەك لە وێنەی 15-5
دا نیشاندراوە) بکە .بەمە دیالۆگ بۆکس ی Array
بەشێوەیەکی کاتی دادەخرێت بۆئەوەی بوارت پێبدات
خاڵێکی چەق هەڵبژێریت کە بە دەوریدا نووسخە کۆپی
کراوەکان جێگیردەبن.
 .6ئەو خاڵە هەڵبژێرە کە دەبێتە چەقی  Arrayە بازنەیەکە.
ئەگەرتەنێك بکەیتە چەقی  Arrayەکە ئەوا باشتروایە
ئۆسناپ بەکاربهێنیت بۆهەڵبژاردنی تەنەکە بە دەقیقی .هەر
کە چەقەکەت هەڵبژارد دیالۆگ بۆکس ی Array
دەردەکەوێتەوە.

وێنەی  :15-5دیالۆگ بۆکس ی  Arrayکاتێك بەش ی
 Polar Arrayهەڵبژێراوە

بەم شێوەیە تەنێکت هەڵبژارد بۆئەوەی چەند کۆپییەکی بە بازنەیی لێڕیزبکەیت و چەقی ڕیزکردنەکەشت دیاریکرد .ئەگەر
تەنەکەت بەهەڵە هەڵبژارد بێت یان چەقەکەیت بەهەڵە دیاریکردبێت ئەوا دەتوانیت کە دیالۆگ بۆکسەکەت بۆ
دەرکەوتەوە دیسان کردارەکە دووبارە بکەیتەوە و هەڵەکە ڕاست بکەیتەوە.
ئێستا بۆئەوەی کردارەکە تەواو بکەیت بەئۆتۆکاد بڵێ کە دەتەوێ چەند کۆپی لە تەنەکە لە  Arrayە کەدا ڕیزبکەیت و
دووری تەنەکانیش لە چەقەوە چەندبێت:
 .1لە دیالۆگ بۆکس ی  Arrayدا لە خانەی  Total number of itemsدا ژمارەی کۆپیەکان داخڵ بکە .ئەو ژمارەیەی
داخڵی دەکەیت دەبێ تەنە ئەسڵییەکەشیان لەگەڵدا حساب بکەیت.
 .2لەخانەی  Angle to Fillدا نرخی ئەو گۆشەیە بە پلە داخڵ بکە کە دەتەوێت کۆپیەکان پڕی بکەنەوە .بۆ نموونە
ئەگەر 360داخڵبکەیت ئەوا ئۆتۆکاد کۆپیەکان بە یەکسانی بەسەر 360پلەکەی بازنەکەدا دابەش دەکات و باڵو
دەکاتەوە .خۆ ئەگەر 180داخڵبکەیت ئەوا  Arrayەکە نیوەی بازنەکە پڕدەکاتەوە .دەشتوانیت کلیکی دووگمەی
 Pick Angle to Fillبکەیت کە لەالی ڕاستی خانەی  Angle to Fillدایە بۆئەوەی گۆشەیەك لە ڕەسمەکەتەوە
هەڵبژێریت تاببێتە گۆشەی پڕکردنەوەکە.
 .3ئەگەر بتەوێت تەنەکە بەدەوری چەقی  Arrayە کەدا بخولێتەوە ئەوا دەتوانیت لە سووچی چەپی الی خورەوەی
دیالۆگ بۆکسەکەدا بژارەی  Rotate Items as Copiedهەڵبکەی .خۆئەگەرئەم بژارەیە بکوژێنیتەوە ئەوا هەموو
کۆپیەکان هەمان ئاراستەی تەنە ئەسڵییەکە وەردەگرن.
 .4کلیکی دووگمەی  Previewبکە بۆئەوەی ببینیت کە  Arrayە کەت چۆن دەردەکەوێت .لەگەڵ دەرکەوتنی پێشبیینە
کەدا پەیامی  Pick or press Esc to return to dialog or <Right-click to accept array>:لەهێڵی فەرمانەکاندا دەبینیت.
 .5ئەگەرپێشبینەکەت ڕاستە و بە دڵتە ئەواکلیکی الی ڕاست بکە،ئەگەر نا پەنجە بە دووگمەی  ESCلە کیبۆرددا بنێ
بۆئەوەی دیسانەوە بگەڕێیتەوە بۆدیالۆگ بۆکسەکە.
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کۆپیکردن بە ڕیزی ئاسۆیی وستوونی
دەتوانی دیالۆگ بۆکس ی  Arrayبەکاربهێنیت بۆئەوەی کۆپیەکان لەسەر شێوەی خشتەیەك بە ئاسۆیی و بە ستوونی
ڕیزبکەیت ،بەم هەنگاوانەی خوارەوە:
 .1لە پانێلی  Modifyفراوانکراوی ناو پۆلی  Homeدا کلیکی ئامرازی  Arrayبکە ،یان لە هێڵی فەرمانەکاندا پیتەکانی
 ar8داخڵبکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Arrayبکەیتەوە.
 .2کلیکی دووگمەی  Select Objectsبکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکسەکە بەشێوەیەکی کاتی دابخەیت و تەنەکە یان
تەنەکان هەڵبژێریت.
 .3ئەو تەنانە هەڵبژێرە کە دەتەوێت کۆپیان بکەیت پاشان ئێنتەر بکە بۆئەوەی هەڵبژاردنەکەت پشتڕاست بکەیت.
 .4لە دیالۆگ بۆکس ی  Arrayدا کلیکی دووگمەی ڕادێۆیی  Rectangular Arrayبکە.
 .5نرخەکەی ناو خانەی  Rowبگۆڕە بۆ ژمارەی ئەو ڕیزانەی کە دەتەوێت.
.6

نرخەکەی ناو خانەی  Columnبگۆڕە بۆ ژمارەی ئەو ستوونانەی
کەدەتەوێت.

.7

بۆئەوەی دووری نێوان ڕیزەکان دیاری بکەیت لە خانەی Row
 offsetدا نرخی دوورییەکە داخڵ بکە.

.8

بۆئەوەی دووری نێوان ستوونەکان دیاری بکەیت لە خانەی
 Column offsetدا نرخی دوورییەکە داخڵ بکە (سەیری وێنەی
 19-5بکە).

.9

کاتێك لە نرخەکان و شێوەی  Arrayە کە ڕازی بوویت کلیکی Ok

وێنەی  :19-5کۆپیکردن بە ئاسۆیی و بە ستوونی

بکە.
خۆی ئۆتۆکاد  Arrayیەك لە خوارەوە بۆ سەرەوە و لە چەپەوە بۆ ڕاست ڕەسم دەکات .تۆ دەتوانیت ئاراستەی  Arrayە کە
پێچەوانە بکەیتەوە بە داخڵکردنی نرخی سالب بۆ دوورییەکانی نێوان ڕیزو ستوونەکان لە هەنگاوی  7و  8دا.
هەندێك جارلەوانەیە بتەوێت  Arrayیەکی چوارگۆشەیی/خشتەیی  Rectangular Arrayبە الری یەك ڕەسم بکەیت .بۆ ئەنجام دانی ئەمە
گۆشەیەکی الری لە خانەی  Angle of arrayدا داخڵ بکە .دەشتوانی گۆشەکە لە ڕەسمەکەتەوە هەڵبژێریت بە بەکارهێنانی دووگمەی
Pick Angle ofArrayکە لە الی ڕاستی خانەی  Angle of arrayدایە.

ئەگەرحەزبکەیت دەتوانیت دووری نێوان ڕیزو ستوونەکانی  Arrayە کە لە ڕەسمەکەدا دیاری بکەیت بە بەکارهێنانی
دووگمە و بژارەکانی ناو بەش ی  Offset distance and directionی ناو دیالۆگ بۆکس ی ( Arrayسەیری بەش ی الی خوارەوەی
وێنەی  20-5بکە) .لەوانەیە بتەوێت ئەم تایبەتمەندیە بەکاربهێنیت کاتێك تەنی وات لە ڕەسمەکەدا هەبێت کە
حەزبکەیت وەك سەرچاوەیەك بۆ دیاریکردنی دووری نێوان ڕیزو ستوونەکان بەکاریان بهێنیت .بۆ نموونە لەوانەیە
نموونەیەکی هاچی  crosshatchی وەك کالێندەرێكت ڕەسم کردبێت و بتەوێت کۆپیەکانی تەنێك لەسەرشێوەی ئەو
کالێندەرڕیزبکەیت .لەم کاتەدا خاڵی یەکتربڕینەکانی هێڵەکانی ناو نموونە هاچییەکە وەك سەرچاوەیەك بۆ دیاریکردنی
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خانەکانی  Arrayە کە بەکاربهێنە ،بەمە چوارگۆشەیەکی ناو نموونە هاچییەکە هەڵدەبژێریت و بەم شێوەیە ڕیزو
ستوونەکانی ناو  Arrayە کەت هەمان دووری وەك نموونە هاچییەکە وەردەگرن.
وێنەی __20-5
دەتوانیت دووری نێوان ڕیزو ستوونەکان
بە کێشانی چوارالیەك لە ڕەسمەکەدا
دیاری بکەیت ئەمەش بە بەکارهێنانی
دووگمەی .Pick Both Offsets

دەشتوانی دووری نێوان ڕیزەکان و ستوونەکان بە جیا جیا دیاری بکەیت بە بەکارهێنانی دووگمەی  Pick Row Offsetبۆ
ڕیزەکان و دووگمەی  Pick Column Offsetبۆ ستوونەکان .ئەم دوو دووگمەیەش لە الی ڕاستی دووگمە درێژە
گەورەکەدان.
گەورە و بچووککردنەوە/سکێڵکردن و ڕاکێشان و خوالندنەوەی تەنەکان
بە هەمان شێوەی گواستنەوە و کۆپیکردنی تەنەکان دەتوانیت بەهۆی  gripە کانەوە تەنەکان گەورە و بچووك بکەیت و
ڕایان بکێشیت و بیانخولێنیتەوە .بەاڵم هەروەك لەگەڵ فەرمانەکانی  Moveو  Copyدا باسمانکرد دەتوانیت بۆ
ئەنجامدانی ئەم کردارانەش فەرمانی تایبەت بە خۆیان بەکاربهێنیت .بە هەمان شێوەی فەرمانی  Moveو Copy
فەرمانەکانی  Scaleو  Stretchو  Rotateئەنجامدانی کارەکانت بۆ ئاسانتردەکەن و ئەگەری زیاترت دەخەنە بەردەست.
سکێڵکردن بە فاکتەرێکی سکێڵی دیاریکراو
بۆئەوەی فەرمانی  Scaleبەکاربهێنیت بۆگۆڕینی قەبارەی تەنێك یان کۆمەڵە تەنێك ئەم هەنگاوانە ئەنجام بدە:
 .1لە پانێلی  Modifyە وە ئامرازی  Scaleهەڵبژێرە ،یان لە هێڵی فەرمانەکاندا پیتەکانی  sc8داخڵ بکە.
 .2لە پەیامی  Select objects:دا ئەو تەنانە هەڵبژێرە کە دەتەوێت سکێڵیان بکەیت و ئێنتەر  8بکە.
 .3لە پەیامی  Specify base point:دا خاڵێکی بنچینە هەڵبژێرە بۆئەوەی بیکەیتە بنچینەی سکێڵکردنەکە .ئەگەربۆ نموونە
سووچێکی الکێشەیەك هەڵبژێریت ئەوا سووچی الکێشەکە لە شوێنی خۆیدا دەمێنێتەوە لە کاتێکدا باقی الکێشەکە
فراوان دەبێت و دەکشێت یان بچووك دەبێتەوە و دەچێتەوە یەك.
 .4لە پەیامی  Specify scale factor or [Copy/Reference]:دا نرخێك بۆ سکێڵکردنەکە داخڵ بکە .کە ئەمەت داخڵکرد
دەبینیت کە قەبارەی تەنە هەڵبژێراوەکە دەگۆڕێت بەپێی ئەو سکێڵەی داخڵت کردووە.
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سکێلکردنی تەنێك بۆئەوەی بەقەد تەنێکی تری لێبێت
تایبەتمەندیەکی بەسوودی فەرمانی  Scaleبریتیە لە بژارەی  ،Referenceئەم بژارەیە توانای ئەوەت پێدەدات تەنێك
سکێڵ بکەیت بۆئەوەی هەمان قەبارەی تەنێکی تروەربگرێت .ئەم نموونەیەی خوارەوه چۆنێتی بەکارهێنانی ئەم بژارەیە
نیشان دەدات بۆ گۆڕینی قەبارەی دەرگایەك بۆئەوەی دەالقەیەکی ناو دیوارێك پڕبکاتەوە کە لە دەرگاکە گەورەترە:
 .1لە پانێلی  Modifyە وە ئامرازی  Scaleهەڵبژێرە ،یان لە هێڵی فەرمانەکاندا پیتەکانی  sc8داخڵ بکە.
 .2لە پەیامی  Select objects:دا تەنێك یان چەند تەنێك هەڵبژێرە.

وێنەی  :21-5سکێڵکردنی دەرگایەك بۆئەوەی بەقەد کونێکی لێبێت

 .3لە پەیامی  Specify base point:دا ئۆسناپی  Endpointبەکاربێنە بۆئەوەی سووچێکی دەرگاکە هەڵبژێریت وەك لە
دیمەنەکەی الی چەپی وێنەی  -5نیشاندراوە.
 .4لە پەیامی  Specify scale factor or [Copy/Reference]:دا پیتی ↵  Rداخڵ بکە.
 .5لەپەیامی  Specify reference length <1>:دا ئۆسناپی  Endpointبەکاربێنە و هەمان ئەو سووچەی دەرگاکە هەڵبژێرەوە
کە لە هەنگاوی  3دا هەڵتبژارد .دەشتوانیت  @8داخڵ بکەیت چونکە ئەو خاڵەی کە ئێستا هەڵی دەبژێریت هەمان
خاڵی هەنگاوی پێشترە.
 .6لە پەیامی  Specify second point:دا ئۆسناپی  Endpointبەکاربێنەوە و خاڵی جەمسەری کەوانی دەرگاکە هەڵبژێرە وەك
لە دیمەنەکەی ناوەڕاستی وێنەی  -5دا نیشاندراوە.
 .7لە پەیامی  Specify new length or [Points]:دا تێبینی ئەوە بکە کە خاڵی جەمسەری کەوانی دەرگاکە دوای نیشاندەر
دەکەوێت لە کاتێکدا سووچی دەرگاکە بە جێگیری دەمێنێتەوە .دیسانەوە ئۆسناپی  Endpointبەکاربێنەوە و
سووچەکەی تری دەالقەکەی ناو دیوارەکە هەڵبژێرە وەك لە دیمەنەکەی الی ڕاستی وێنەی  -5دا نیشاندراوە.
لە نموونەکەدا دەرگایەك سکێڵکرا بۆئەوەی دەالقەیەك پڕبکاتەوە .لێرەدا خۆی هەرلە ئەسڵدا سووچێکی دەرگاکە
لەهەمان شوێنی دەالقەکەدا بوو .کەواتە بۆئەوەی تەنێك سکێڵ بکەیت تا تەنێکی ترپڕبکاتەوە و بەقەد ئەوی لێبێت
پێویستە سەرەتا ئەو شوێنەی دەتەوێ وەك خاڵی بنچینە بۆ سکێڵکردنەکە بەکاریبێنیت بخەیتە سەرخاڵێکی جەمسەری
ئەو تەنەی تر یان ئەو ناوچەیەی ترکە دەتەوێت تەنەکەی بۆسکێڵ بکەیت.
ڕاکێشانی تەنەکان

بۆئەوەی خاڵێکی جەمسەری هێڵێك یان خاڵی سووچێکی ( Vertexێکی) پۆلی الینێك بگوێزیتەوە دەتوانیت فەرمانی Stretch
بەکاربهێنیت ،ئەم فەرمانە توانای ئەوەت پێدەدات کە  vertexێك یان چەند  vertexێك هەڵبژێریت و بیانگوێزیتەوە
بۆئەوەی شێوەی تەنەکە بگۆڕیت.
شێوازی سەرەکی بەکارهێنانی  Stretchبەم شێوەیەیە:
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 .1لە پانێلی  Modifyە وە ئامرازی  Stretchهەڵبژێرە ،یان لە هێڵی فەرمانەکاندا پیتی  s8داخڵ بکە.

 .2لە پەیامی  Select objects:دا پیتی  c8داخڵ بکە بۆئەوەی پەنجەرەی هەڵبژاردنی قەدبڕواتە crossing selection
 windowبەکاربهێنیت بۆهەڵبژاردنی تەنەکان.
 .3ئەو  vertexا نەی دەتەوێ ڕایانکێشیت بخەرە ناو پەنجەرەی هەڵبژاردنەکەوە ،وەك لە دیمەنی الی چەپی وێنەی  -5دا
نیشاندراوە و ئێنتەر  8بکە .ئەوە بزانە کە ناتوانیت پەنجەرەیەکی هەڵبژاردنی ئاسایی لەم کردارەدا بەکاربهێنیت.
وێنەی _ 22-5
بەکارهێنانی فەرمانی Stretch

 .4لە پەیامی  Specify base point or [Displacement] <Displacement>:دا خاڵێکی بنچینە هەڵبژێرە.
 .5لەپەیامی  Specify second point or <use first point as displacement>:دا دەبینیت کە  vertexەکان لەگەڵ جواڵندنی
نیشاندەردا ئەوانیش دەجوڵێن .شوێنێکی نوێ بۆ  vertexە کان هەڵبژێرە بە کلیککردنی ڕاستەوخۆ لە شوێنێکدا یان
بەداخڵکردنی کۆردیناتی خاڵێك.
هەرچەندە فەرمانی  Stretchبەکەڵکە بەاڵم بەکارهێنانی  gripەکان بۆئەنجامدانی کرداری ڕاکێشانی  vertexە کان هەمان
کارئەنجام دەدات و تێگەیشتن و بەکارهێنانیش ی کەمێك ئاسانترە.
خوالندنەوەی تەنەکان
لە چاپتەری  4دا فێری ئەوە بووین کە دەتوانین  gripsە کان بەکاربهێنین بۆ خوالندنەوەی تەنەکان ،بەاڵم لەگەڵ ئەمەشدا
لە ئۆتۆکاددا فەرمانێکی تایبەت هەیە بۆ خوالندنەوەی تەنەکان .بۆئەوەی تەنێك بە بەکارهێنانی فەمانی Rotate
بخولێنیتەوە ئەم هەنگاوانەی خوارەوە ئەنجام بدە:
 .1لەپانێلی  Modifyدا کلیکی ئامرازی  Rotateبکە ،یان لەهێڵی فەرمانەکاندا پیتەکانی  ro8داخڵ بکە .ئەم پەیامە
دەبینیت Current positive angle in UCS: ANGDIR-counterclockwise ANGBASE=0:
 .2لە پەیامی  Select objects:دا ئەو تەنە یان ئەو تەنانە هەڵبژێرە کە دەتەوێت بیانخولێنیتەوە و ئێنتەر  8بکە.
 .3لە پەیامی  Specify base point:دا خاڵێکی بنچینە هەڵبژێرە بۆئەوەی تەنەکان بە دەوریدا بخولێنەوە .دەبینیت کاتێك
نیشاندەردەجوڵێنیت تەنەکان بەدەوری ئەو خاڵەدا دەخولێنەوە.
 .4لە پەیامی  Specify rotation angle or [Copy/Reference]:دا نرخی گۆشەیەکی خوالنەوە داخڵ بکە ،یان نیشاندەر بەکاربێنە
بۆئەوەی گۆشەیەکی خوالنەوە هەڵبژێریت.
ئەو پەیامەی لە هەنگاوی  1دا دەیبینیت بواری ئەوەت پێدەدات کە ڕێکخستنە هەنووکەیییەکانی ئاراستەی گۆشەی
خوالنەوە و گۆشەی بنچینە بزانیت .ئەمە یارمەتیت دەدات کە بڕیاری ئەوە بدەیت ئایا نرخێکی موجەب یان نرخێکی
سالب بۆ گۆشەی خوالندنەوەکە داخڵ بکەیت.
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هاوجێکردنی نیشاندەری خوالندنەوە  Rotation Cursorلەگەڵ تەنێکدا
لە هەنگاوی  3ی ڕاهێنانەکەی پێشوودا تەنە هەڵبژێراوەکان و نیشاندەربەدەوری خاڵە بنچینە هەڵبژێراوەکەدا
دەخولێنەوە .زۆرجار ئەو گۆشەیەی نیشاندەرەکە نیشانی دەدات لەگەڵ گۆشەی خوالنەوەی ئەو تەنانەی
دەیانخولێنیتەوە بەتەواوی وەکو یەك نین .ئەمە بۆی هەیە کێشە بخوڵقێنێ بەتایبەتی ئەگەر بتەوێت گۆشەی خوالنەوەی
تەنەکان ڕاستەوخۆ بە کلیککردن لە ڕەسمەکەدا هەڵبژێریت .بۆئەوەی نیشاندەر لەگەڵ ئەو تەنانەی دەیانخولێنیتەوە
هاوجێ بکەیت دەتوانیت بژارەی  Referenceبەکاربهێنیت .ئەمە لەوانەیە بەسوود بێت ئەگەربتەوێت لێوارێکی تەنێك بە
گۆشەیەکی دیاریکراو یان بۆ الی تەنێکی تربخولێنیتەوە .ئەم هەنگاوانەی خوارەوە ڕوونی دەکەنەوە کە چۆن دەتوانیت
بژارەی  Referenceبەکاربهێنیت بۆئەوەی الکێشەیەکی الردانراو هاوجێ بکەیت لەگەڵ نیشاندەردا بۆئەوەی الکێشەکە بە
گۆشەیەکی دیاریکراو بخولێنیتەوە:
 .1فەرمانی  Rotateدەستپێبکەو ئەو تەنانە هەڵبژێرە کە دەتەوێ بیانخولێنیتەوە.
 .2لەپەیامی  Specify base point:دا خاڵێکی بنچینە هەڵبژێرە بۆئەوەی تەنەکان بە دەوریدا بخولێنەوە .لە نموونەکەی
وێنەی  -5دا زائدەکەی ناو بازنەکە خاڵی بنچينە دەنوێنێت .هەرکە خاڵێکی بنچینەت هەڵبژارد تەنەکان لەگەڵ
جواڵندنی نیشاندەردا بەدەوری ئەو خاڵەدا دەخولێنەوە.
وێنەی 23-5

بەکارهێنانی بژارەی Reference
بۆئەوەی تەنە هەڵبژێراوەکە
لەگەڵ نیشاندەردا هاوجێ بکەیت.

 .3لە پەیامی  Specify rotation angle or [Copy/Reference]:دا پیتی  r8داخڵ بکە.
 .4لە پەیامی  Specify the reference angle <0>:دا ئۆسناپی  Endpointبەکاربێنە بۆئەوەی خاڵی جەمسەری ئەو هێڵە
هەڵبژێریت کە دەتەوێ لەگەڵ نیشاندەردا هاوجێ ببێت وەك لە دیمەنی الی ڕاستی وێنەی  -5دا نیشاندراوە.
 .5لە پەیامی  Specify second point:دا جەمسەرەکەی تری هێڵەکە هەڵبژێرە ،وەك لە دیمەنی ناوەڕاستی وێنەی  -5دا
نیشاندراوە.
 .6له پەیامی  Specify the new angle or [Points]:دا تێبینی ئەوە بکە کە ئێستا لەو کاتەی تەنەکە بەدەوری خاڵی بنچینەکەدا
دەخولێتەوە هاوجێ یە لەگەڵ نیشاندەردا .ئێستا دەتوانیت نرخی گۆشەیەك داخڵ بکەیت یان خاڵێك هەڵبژێریت
بۆئەوەی کردارەکە تەواو بکەیت.
دەشتوانیت بژارەی  Referenceبەکاربهێنیت بۆئەوەی خاڵێکی دیاریکراو لەسەر تەنێك هەڵبژێریت لەوکاتەی شوێنەکە
دەخولێنرێتەوە .بۆ نموونە ،وادابنێ کە دەتەوێ کۆمەڵە بازنەیەك لە ناو شەش الیەك  hexagonدا بخولێنیتەوە بۆئەوەی
بیانخەیتە ئاستی سووچەکانی شەش الکە وەك لە وێنەی  -5نیشاندراوە.
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وێنەی _ 24-5
ئامانج لێرەدا خوالندنەوەی بازنەکانە
بۆئەوەی بکەونە ئاستی سووچەکانی
شەش الکە.

بۆئەوەی ئەمە ئەنجام بدەیت دەتوانیت بژارەی  Referenceبەکاربهێنیت بەم شێوەیەی الی خوارەوە:
 .1فەرمانی  Rotateدەستپێبکە و ئەو تەنانە هەڵبژێرە کە دەتەوێ بیانخولێنیتەوە.
 .2لە پەیامی  Specify base point:دا ئۆسناپی  Centerبەکاربێنە بۆئەوەی چەقی شەش الکە کە چەقی بازنەکەی ناوەندە
هەڵبژێریت (سەیری دیمەنی الی چەپی وێنەی  -5بکە) .هەر کە ئەمەت کرد تەنەکە لەگەڵ جواڵندنی نیشاندەردا
بەدەوری خاڵە هەڵبژێراوەکەدا دەخولێتەوە.
وێنەی 25-5

خوالندنەوەی بازنەکان
بۆئەوەی بکەونە ئاستی
سووچەکانی شەش الکە.

 .3لە پەیامی  Specify rotation angle or [Copy/Reference]:دا پیتی  r8داخڵ بکە.
 .4لە پەیامی  Specify the reference angle <0>:دا ئۆسناپی  Centerبەکاربێنە بۆئەوەی دیسانەوە چەقی شەش الکە
هەڵبژێریتەوە .دەشتوانی  @8داخڵ بکەیت چونکە لەم هەنگاوەشداهەمان خاڵی هەنگاوی پێشترهەڵدەبژێریتەوە.
 .5لەپەیامی  Specify Second point:دا ئۆسناپی Centerبەکاربێنە بۆئەوەی چيقییەکێكلەوبازنانەهەڵبژێریت کە
دەیانخولێنیتەوە ،وەكلە دیمەنی ناوەڕاستی وێنەی  -5دا نیشاندراوە .ئێستا کاتێك نیشاندەردەجوڵێنیت ئەو
بازنەیەی کەچەقەکەیت هەڵبژاردبوو لەگەڵ گۆشەی الری نیشاندەرەکەداهاوجێ دەبێت.
 .6لەپەیامی  Specify the new angle or [Points]:دا ئۆسناپی  Endpointبەکاربێنە بۆئەوەییەکێك لە سووچەکانی
شەش الکە هەڵبژێریت ،وەكلە دیمەنی الی ڕاستی وێنەی  -5دا نیشاندراوە .لە ئەنجامدادەبینیت کە بازنەکان
لەگەڵ سووچەکانی شەش الکەدا دەکەونە هەمان ئاستەوە.
بۆئەوەی تەنێك بە دەوری خاڵێکدا بخولێنیتەوە که هەندێك دوورە لە دیمەنی بینینی هەنووکەیی یەوە بازنەیەکی کاتی ڕەسم بکە کە
چەقەکەی کەوتبێتە سەرچەقی خوالنەوەکە و نیوەتیرەکەش ی لەگەڵ ئەو تەنەی کە دەتەوێت بیخولێنیتەوە یەکتردەبڕێت .دوای ئەمە
دەتوانیت زووم بکویت بۆالی ئەو تەنەی دەتەوێت بیخولێنیتەوە و ئۆسناپی  Centerبەکاربێنە بۆئەوەی چەقی بازنەکە وەك خاڵی بنچینەی
خوالندنەوەکە دەسنیشان بکەیت .ئینجا کەتەواو بوویت بازنەکە بسڕەوە.
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لەتکردنی تەنێك بۆ دوو بەش
ئەگەر بتەوێت کەلێنێك لە هێڵێکدا یان لە کەوانێکدا دروست بکەیت یان تەنها بتەوێت هێڵەکە یان کەوانەکە لەت
بکەیت و بیکەیتە دوو بەش ئەوا دەبێ فەرمانی  Breakبەکاربهێنیت .بەکارهێنانی فەرمانی  Breakزۆرئاسانە ،بەاڵم چەند
تایبەتمەندیەکی شازی هەیە .سەرەکی ترینیان ئەوەیە کە ئەم فەرمانە لەگەڵ هەموو جۆرە تەنەکاندا بەکارنایەت.
فەرمانی  Breakبەکاردەهێنرێت بۆ دروستکردنی کەلێن لە هێڵەکان و پۆلی الینەکان (الکێشە و پۆلی گۆن و هەورەکانیش
دەگرێتەوە) و سپلینەکان و کەوان و بازنەکان .نەك تەنها هەرکەلێن دروستکردن بەڵکو بەهۆی  Breakە وە دەتوانیت
تەنەکان تەنها لەت بکەیت بۆ دوو بەش یان چەند بەشێك .بەاڵم ئاگاداربە ئەم تایبەتمەندی لەتکردنە ناتوانرێت بۆپ
بازنەکان بەکاربهێنرێت.
بۆ ئەوەی فەرمانی  Breakبەکاربهێنیت بۆ دروستکردنی کەلێنێك لە تەنێکدا ئەمەی خوارەوە ئەنجام بدە:
 .1لەپانێلی  Modifyدا کلیکی ئامرازی  Breakبکە،یان لەهێڵی فەرمانەکاندا پیتەکانی  br8داخڵ بکە.
 .2لە پەیامی  Select object:دا ئەو شوێنەی تەنەکە هەڵبژێرە کە دەتەوێت کە دەتەوێت کەلێنەکەی تیا دروستبکەیت.
 .3لە پەیامی  Specify second break point or [First point]:دا خاڵی سەرەکەی تری کەلێنەکە لەسەرتەنەکەدا هەڵبژێرە .بەمە
کەلێنەکە لەسەرتەنەکە دەردەکەوێت.
هەندێك جاردەتەوێت سەرەتای کەلێنەکە بکەوێتە خاڵی یەکتربڕینی دووتەنەوە ،لەم حاڵەتەدا ناتوانیت کلیکی تەنەکە
بکەیت بۆئەوەی خاڵی یەکەمی کەلێنەکە هەڵبژێریت .بژارەیەك لەگەڵ  Breakداهەیە کە توانای ئەوەت پێدەدات کە
تەنێك هەڵكبژێریت بێگوێدانە ئەوەی بزانیت خاڵی دەستپێك و خاڵی کۆتایی کەلێنەکە دەکەوێتەوە ،ئەم بژارەیەشبژارەی
 First Pointە .ئەمیش بەمشێوەیە کاردەکات:

 .1لەپانێلی  Modifyدا کلیکی ئامرازی  Breakبکە،یان لەهێڵی فەرمانەکاندا پیتەکانی  br8داخڵ بکە.
 .2لە پەیامی  Select object:دا ئەو شوێنەی تەنەکە هەڵبژێرە کە دەتەوێت کە دەتەوێت کەلێنەکەی تیا دروستبکەیت.
 .3لە پەیامی  Specify second break point or [First point]:دا پیتی  f8داخڵ بکە و شوێنی دەستپێکی کەلێنەکە هەڵبژێرە.
 .4لە پەیامی  Specify second break point:دا خاڵەکەی تری کەلێنەکە لەسەرتەنەکە هەڵبژێرە .بەمەش کەلێنەکە لەسەر
تەنەکە دەردەکەوێت.
بۆئەوەی تەنێك لە تاکە خاڵێکدا لەت بکەیت بیئەوەی کەلێنی تیا درووستبکەیت لەهەنگاوی  4دا @8داخڵ بکە .ئەمە
بە ئۆتۆکاد دەڵێت کە خاڵی سەرەتا و کۆتایی کەلێنەکە هەرهەمان خاڵن .بۆ لەتکردنی تەنەکان دەشتوانیت ئامرازی
 Break at pointبەکاربهێنیت کە لە پانێلی  Drawدایە.
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گۆڕانکاریکردن لە سەرچاوە دەرەکی وبلۆکەکاندا
بلۆکەکان تەنی ئۆتۆکادن کە لە کۆکردنەوەی چەند تەنێکی تر پێکهێنراون .بۆ نموونە ،دەتوانیت کورسییەك ڕەسمبکەیت
و بیگۆڕیت بۆ بلۆکێك و ناوی بنێی "کورس ی" .ئەم بلۆکە وەك تاکە تەنێك ڕەفتاردەکات .هەموو بلۆکەکان ناوێکیان هەیە
بۆئەوەی لەکاتی کردارەکانی گۆڕانکاری کردن لە ڕەسمەکاندا بە ئاسانی بیانناسینەوە .بلۆکەکان بەکەڵکن لە
دروستکردنی هێماکانی وەك :دەرگا و پەنجەرەکان لە ڕەسمە ئارکیتێکتۆرییەکاندا ،کورس ی و ئەساس ی تری ناو
نەخشەیەکیئاسایی خانوویەکدا ،وە هەرشتێکی ترکە لە ڕەسمەکەدا زۆردووبارە ببێتەوە.

سەرچاوە دەرەکی  Xrefە کان پەڕگەی ڕەسمی تەواون کە هێنراونەتە ناو پەڕگەی ڕەسمی ترەوە .کاتێك پەڕگەیەک وەك Xref
هاوردەکرابێت ئەوە وەك تاکە تەنێکی سەربەخۆ ڕەفتاردەکات ،هەرڕێك وەك بلۆکەکان (سەیری چاپتەری  8بکە)Xref .
ەکان دەکرێت ناواخنیان هەبێت و هەروەها دەکرێت بلۆکیشیان تێدا هەبێت.
هەرچەندە بلۆك و سەرچاوە دەرەکییەکان وەك تاکە تەنێکی سەربەخۆ ڕەفتاردەکەن،بەاڵم هەردەکرێت ئەو
گۆڕانکاریانەی کە دەتەوێت لە بەشەکانی ناویاندا ئەنجامی بدەیت ئەمەش به بەکارهێنانی فەرمانی  .Refeditلەگەڵ
ئەوەشدا بۆ بەکارهێنەرە ئاسایی و تازە دەستپێکەران وا ئاسانترە پەڕگەی سەرچاوەکە خۆی بکەیتەوە و گۆڕانکارییەکان
لەوێوە ئەنجام بدەیت.
دەتوانیت فەرمانی  Refeditبەکاربهێنیت بۆ گۆڕینی بلۆکەکانیش ،بەاڵم بەکارهێنانی  Block Editorکارەکە ئاسانتردەکات.
لەچاپتەری  3دا فێربوویت کە زۆرجاردەتوانیت گۆڕانکاری لە تەنێکدا ئەنجام بدەیت بە تەنها دەبڵ کلیککردنی .ئەمە یان
پالێتی  Propertiesدەکاتەوە یان دیالۆگ بۆکسێکی تایبەت دەکاتەوە کە بواری ئەوەت پێدەدات گۆڕانکاری لە تەنەکەدا
بکەیت .دەبڵ کلیککردنی بلۆکێك دیالۆگ بۆکس ی  Edit Block Definitionدەکاتەوە (سەیری وێنەی  -5بکە).
ئەم دیالۆگ بۆکسە هەموو بلۆکەکانی ناو ڕەسمەکەی
خستۆتە لیستێکەوە .ئەو بلۆکەی کە تۆ دەبڵ کلیکی
دەکەیت خۆکارانە لە لیستەکەدا هەڵدەبژێررێت .لە الی
ڕاستی دیالۆگ بۆکسەکەدا پەنجەرەی پێشبینە Previe
 widowهەیە کە وێنەیەکی بچووكکراوەی بلۆکە
هەنووکەیییە هەڵبژێراوەکە نیشان دەدات.

وێنەی 26-5

دیالۆگ بۆکس ی
Edit Block
Definition

دوای ئەوەی لەلیستەکەدا ناوی بلۆکێك هەڵدەبژێریت و
کلیکی  Okدەکەیت لەوانەیە دیالۆگ بۆکسێك ببینیت کە
پرسیارت لێدەکات کە ئایا دەتەوێت ببینیت کە بلۆکە
داینامیکی  Dynamic blocksیەکان چۆن چۆنی دروست دەکرێن .تۆ کلیکی  Noبکە،چونکە ئەمە بابەتێکی پێشکەوتوو ترە
کە دوایی دێینەوە سەری.
هەرکە لە پەیامەکەی  Dynamic blockدەرباز بوویت هەموو ناوچەی ڕەسمکردنەکە دەگۆڕڕێت و تەنها بلۆکە
هەڵبژێراوەکە لەسەر پاشەبنەمایەکی زەرد دەبینیت .ئەمە ویندۆی هەموارکەری بلۆك  Block Editorە (سەیری وێنەی
 -5بکە) .لەوکاتەی ویندۆی  Block Editorکراوەتەوە کۆمەڵێك پانێلی جیاوازلە پانێلە ئاسایییەکان دەبینیت کە زۆربەی

174

چاپتەری  :5هەمواركردن بەهۆی ئامرازەكانی پانێلی  Modifyەوه
ئەو ئامرازانەیان تێدایە کە لە بۆئەنجامدانی گۆڕانکاری لە بلۆکەکاندا پێویست دەبن .پانێلی  Toolsی ویندۆی
 BlockEditorئەو ئامرازانەی تێدایە کە بە تایبەتی درووستکراون بۆ کرداری گۆڕانکاری کردن لە بلۆکەکاندا.
لێرەدا ئێمە باس ی پالێتەکانی  Block Authoringناکەین ،چونکە ئەمانە بۆ بەکارهێنەرە پێشکەوتووەکان دروستکراون.
لەگەڵ ئەوەشدا ئەوە بزانە کە هەرکە چوویتە ناو ویندۆی  Block Editorە وە دەتوانیت بلۆکەکان هەمواربکەیت بە
بەکارهێنانی ئامرازوفەرمانە ئاساییەکانی گۆڕینی تەنەکان کە لەم چاپتەرە و چاپتەرەکانی پێشووتردا باسمانکردن.

هەرکە لە هەموارکردنی بلۆکەکەت تەواو بوویت دەتوانیت ئامرازی  Saveلە پانێلی  Toolsی ویندۆی Block Editor
بەکاربهێنیت بۆئەوەی ئەو گۆڕانکاری یانەی لەبلۆکەکەدا کردوتن خەزن بکرێن .ئینجا دەتوانیت ئامرازی  Closeلە پانێلی
 Closeدا بەکاربهێنیت بۆ ئەوەی ویندۆی  Block Editorدابخەیت و بگەڕێیتەوە ویندۆی سەرەکی ئۆتۆکاد.

وێنەی 27-5

ویندۆی  Block Editorبە
پانێلەکانی تایبەت بە خۆی
و ئامرازەکانی ناویشیانەوە
نیشاندراوە.

ئەگەر بڕیار بدەیت کە ئەو گۆڕانکاری یانەی کردووتن خەزن نەکەیت ،ئەوا کلیکی ئامرازی  Closeبکە و کاتێك پرسیاری
ئەوەت لێکرا که ئایا دەتەوێت گۆڕانکارییەکان خەزن بکەیت یان نا  Noهەڵبژێرە.
ئەگەرخەریکی گۆڕانکاریکردن بوویت لە بلۆکێکدا و بۆت دەرکەوت کە بلۆکێکی ترلەناویداهەیە کە دەتەوێ گۆڕانکاری
تێدابکەیت ئەوا دەبڵ کلیكی لەسەر بکە .لەم کاتەداپرسیارت لێدەکرێت کە ئایا دەتەوێت گۆڕانکارییەکانی کە لە بلۆکە
سەرەکییەکەدا کردووتن خەزن بکەیت .تۆ کلیکی Yesیان  Noبکە ،ئیتردیالۆگ بۆکس ی  Edit Block Definitionدیسان
دەکرێتەوە ئەمجارەیان ناوی بلۆکەکەی ناوەوە زەق دەکرێتەوە .کلیکی  Okبکە ،بەمە بلۆکەکەی ناوەوە لە ویندۆی Block
 Editorدا دەردەکەوێت .ئیتردەتوانیت بەردەوام بیت و ئەو گۆڕانکارییانەی دەتەوێت لە بلۆکەکەدائەنجامیان بدەیت.
خاڵی بنچینە  Originی ڕەسمەکە لەویندۆی  Block Editorدا بریتیە لەو خاڵەی بلۆکەکەی لێوە داخڵ دەکەیت.

چاپتەری  :5هەمواركردن بەهۆی ئامرازەكانی پانێلی  Modifyەوه

ڕێگەیەکی تربۆ کردنەوەی بلۆکێکی ترلە کاتێکدا لەناو ویندۆی  Block Editorدایت ئەوەیە کە کلیکی ئامرازی Block Editor
بکەیت کە لەناو پانێلی  Manageدایە.
پرسیارت لێدەکرێت کە ئایا دەتەوێت بلۆکە هەنووکەیییەکە خەزن بکەیت و ئینجا دیالۆگ بۆکس ی Edit Block Definition
دەکرێتەوە ،لەم دیالۆگ بۆکسەوە دەتوانیت ناوی ئەو بلۆکە هەڵبژێریت کە دەتەوێت گۆڕانکاری تێدابکەیت.

هەموارکردنی پۆلی الینەکان
پۆلی الین ئامرازێکی ڕەسمکردنی زۆربەکەڵکە چونکە دەتوانیت بەکاریان بهێنیت بەجێهێنانی چەندین ئەرکی جیاواز .ئەگەر
ناوچەیەك بەهۆی پۆلی الینێکەوە نیشان بکەیت ،دەتوانیت زۆربە خێرایی ڕووبەری ناوچە نیشانکراوەکە بدۆزیتەوە بە
تەماشاکردنی تایبەتمەندییەکانی پۆلی الینەکە .دەتوانی بە ئاسانی پۆلی الینە داخراوەکان بگۆڕیت بۆ تەنی س ێ ڕەهەندی
 .3Dهەروەها دەتوانیت بە هۆی پۆلی الینەکانەوە کێرڤەکان درووست بکەیت یان بە خێرایی سووچەکانی پۆلی الینەکان
خڕبکەیت بە بەکارهێنانی فەرمانی .Fillet
هەروەك هەموو تەنەکانی تردەتوانیت گۆڕانکاری لە پۆلی الینەکانیشدا بەهۆی  gripە کانەوە ئەنجام بدەیت .دەتوانیت
کلیکی پۆلی الینێك بکەیت بۆئەوەی  gripەکانی دەربکەون و هەر gripێك کە دەتەوێت بیجوڵێنیت بۆئەوەی شێوەی پۆلی
الینەکە بگۆڕیت .بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا تەنێکی پێشکەوتوو و بە توانای وەك پۆلی الین پێویستی بە ئامرازێکی تایبەت هەیە
بۆ هەموارکردنی .بەهۆی فەرمانی  Peditە وە دەتوانیت شێوەی پۆلی الینەکان بگۆڕیت .دەتوانیت بەهۆی فەرمانی  Peditە
وە پارچە هێڵی تر بۆ پۆلی الینەکان زیاد بکەیت و هەروەها دەتوانیت پۆلی الینەکان ڕاست بکەیتەوە یان  vertexی تریان بۆ
زیاد بکەیت .تەنانەت دەتوانیت پانی گشتی پۆلی الینێك بگۆڕیت یان باریکی بکەیتەوە بۆئەوەی سەرەتیرێكی لێدروست
بکەیت .بۆ ئەوەی فەرمانی  Peditبەکاربهێنیت ئەمەی خوارەوە بکە:
 .1لەپانێلی  Modifyفراوانکراوەوە ئامرازی  Edit Polylineهەڵبژێرە،یان لە هێڵی فەرمانەکاندا پیتەکانی  pe8داخڵ
بکە.
سادەکردنی بلۆك و پۆلی الینەکان بۆ هێڵی ئاسایی و کەوانەکان بەهۆی  Explodeە وە
فەرمانی  Explodeدەتوانێت هەندێك لە تەنە زۆرئاڵۆزەکانی ئۆتۆکاد سادە بکاتەوە بۆ تەنە بنچینە ئاسایی یەکان .بۆ نموونە دەتوانیت پۆلی
الینەکان سادە بکەیتەوە بۆ هێڵ وکەوانەکان،هەروەها دەشتوانیت بلۆکەکانیش پارچە پارچە بکەیت بۆ ئەو بەشانەی کە بلۆکەکەیان
پێکهێناوە.بە هەمان شێوە دەتوانیت نموونە هاچییەکانیش پارچەپارچەبکەیت بۆ هێڵەکانی کە
پێکیان هێناوە.
→ Modifyهەڵبژێرە ،یانیش لە هێڵی
بەکارهێنانی  Explodeزۆرئاسانە .لە پانێلی  Drawدا کلیکی ئامرازی  Explodeبکە ،یان Explode
فەرمانەکاندا پیتی  x8داخڵ بکە .لە پەیامی  Select objects:دا کلیکی تەنەکە یان تەنەکان بکە کە دەتەوێت پارچە پارچەیان بکەیت و
ئێنتەر  8بکە.
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 .2لە پەیامی  Select polyline or [Multiple]:دا ئەو پۆلی الینە هەڵبژێرە کە دەتەوێت گۆڕانکاری تێدا بکەیت .ئەگەر
گۆڕانکاری لە چەند پۆلی الینێکدا ئەنجام بدەیت ئەوا پیتی  m8داخڵ بکە و هەڵیان بژێرە ،ئیترئەم پەیامە دەبینیت:
Enter an option
[Close/Joint/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]:

 .3پیتە کاپیتەڵەکەی ئەو بژارەیە هەڵبژێرە کە دەتەوێ بەکاری بهێنیت و ئینجا لەگەڵ پەیامەکاندا بڕۆ بۆئەوەی
گۆڕانکارییەکە تەواو بکەیت.
ئەگەرتایبەتمەندی داخڵکردنی داینامیکی هەڵکرابێت ئەوا بژارەکانی فەرمانەکە لە تەنیشت نیشاندەرەوە لە لیستێکدا دەردەکەون ،لەم
لیستەوە دەتوانیت ئەو بژارەیە هەڵبژێریت کە دەتەوێت بەکاری بهێنیت.

هەرکە گۆڕانکاری کردنەکەت ئەنجامدا دەگەڕێیتەوە بۆ پەیامەکەی  .Peditبۆئەوەی لە فەرمانی  Peditدەربچیت ئێنتەر
 8بکە بێئەوەی هیچ بژارەیەك هەڵبژێریت .خشتەی  1-5ئەرکەکانی بژارەکانی فەرمانی  Peditنیشاندەدات.
خشتەی  :1-5بژارەکانی فەرمانی Pedit

بژارە

ئەرك

Close/Open

ئەگەرپۆلی الینەکە داخرابێت ئەوا بژارەی  Openدەردەکەوێت و بواری ئەوەت پێدەدات پۆلی الینەکە بکیتەوە.
ئەگەرپۆلی الینەکەش کرابێتەوە ئەوا بژارەی  Closeدەبینیت و بەهۆیەوە دەتوانیت پۆلی الینەکە دابخەیت.

Join

بەهۆی ئەمەوە دەتوانیت پۆلی الین و هێڵ و کەوانەکان بە یەك بگەیەنیت بۆئەوەی پۆلی الینێکیان لێدروست
بکەیت.

Width

بەهۆی ئەم بژارەیەوەدەتوانیت پانی پۆلی الینەکە بگۆڕیت .خۆ دەشتوانی لە پالێتی  Propertiesەوە ئەمە
ئەنجامدەیت.

Edit vertex

ئەمە کۆمەڵێك بژارەی تردەکاتەوە کە بەهۆیانەوە دەتوانیت  vertexەکانی پۆلی الینەکە بگۆڕیت .بۆنمونە
دەتوانیت  vertexە کان بسڕیتەوە و vertexی ترزیاد بکەیت و پانی پۆلی الینەکەش لە  vertexێکی دیاریکراودا
بگۆڕیت (سەیری خشتەی  2-5بکە).

Fit

ئەمە پۆلی الینەکە دەگۆڕێت بۆ زنجیرەیەك کەوان کە بە  vertexەکاندا تێدەپەڕن (سەیری چاپتەری  3بکە).

Spline

ئەمە پۆلی الینەکە دەگۆڕێت بۆ کێرڤێکی سپلینی (سەیری چاپتەری  3بکە).

Decurve

ئەمە  Fitێك یان سپلینێك دەگۆڕێت بۆ زنجیرەیەك پارچە ڕاستەهێڵی ڕاست.

Ltype Gen

ئەمە شێوەی دەرکەوتنی جۆرە هێڵەکان دەگۆڕێت .ئەگەر Ltype Genهەڵکرابێت ئەوا  Ltypeهێلی جۆراوجۆر
دروست دەکات بێگوێدانە  vertexە کان.

Undo

ئەمە دوایین گۆڕانکاری ئەنجامدراو لەسەرپۆلی الینە هەنووکەیییەکە پاشگەزدەکاتەوە.

بەهۆی فەرمانی  Peditەوە دەشتوانیت هێڵێك یان کەوانێك بگؤڕیت بۆ پۆلی الینێك .بۆ ئەنجامدانی ئەمە فەرمانی  Peditدەسپێبکە و
هێڵەکە یان کەوانەکە هەڵبژێرە .کە پرسیاری ئەوەت لێکرا کە ئایا دەتەوێ تەنەکە بگۆڕیت بۆ پۆلی الین ئێنتەربکە بۆئەوەی وەاڵمە بنەڕەتی
یەکە کە  Yesە قبوڵ بکەیت.
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ئەگەر بژارەی  Edit vertexهەڵبژێریت ئەوا ئەم پەیامەی خوارەوەت بۆدەردەکەوێت:
[Next/Previous/Break/Insert/Move/Regen/Straighten/Tangent/Width/eXit]<N>:

بەهۆی ئەم بژارانەوە دەتوانیت گۆڕانکاری جۆرا و جۆر لە  vertexە کانی پۆلی الینەکەدا بکەیت .هەروەها نیشانەی  Xێك
لە سەرەتای پۆلی الینەکە دەبینیت ،ئەم  Xە ئەو  vertexە نیشان دەدات کە لەو کاتەدا ئامادەیە بۆ گۆڕانکاریکردن تیایدا.
ئەمە ئەوەش نیشان دەدات کە کام  vertexا نە کرداری گۆڕانکاریکردنەکە کاریان تێدەکات .خشتەی 2 -5کاری ئەم بژارانە
ڕوون دەکاتەوە.
خشتەی  :2-5بژارەکانی گۆڕانکاریکردنی فەرمانی Pedit

بژارە

ئەرك

Next

نیشانەی  xەکە دەگوازێتەوە بۆ  vertexی دواتر بۆ گۆڕانکاریکردن.

Previous

نیشانەی  xەکە دەگوازێتەوە بۆ  vertexی پێشتربۆ گۆڕانکاریکردن.

Break

Insert

بەهۆی ئەم بژارەیەوە دەتوانیت کەلێنێك لە پۆلی الینەکەدا دروست بکەیت لەو  vertexەوە کە لەو کاتەدا نیشانەی
 xەکە لەسەر وەستاوە.لەم کاتەدا پەیامی  [Next/Previous/Go/eXit]<N>:دەردەکەوێت کە بوارت پێدەدات کە  xە
کە بگوازیتەوە بۆ  vertexی دواتر یان پێشتر .بژارەی  Goکەلێنەکە دروست دەکات دوای ئەوەی  xە کەت
گواستەوە.
بەهۆی ئەمەوە دەتوانیت  vertexی تر بۆ پۆلی الینەکە زیاد بکەیت.

Move

بەهۆی ئەمەوە دەتوانیت  vertexەکان بگوێزیتەوە.

Regen

ئەمە پۆلی الینەکە نوێ دەکاتەوە دوای ئەوەی گۆڕانکاری بەسەردادەهێنیت.

Straighten

بەهۆی ئەمەوە دەتوانیت نێوانی دوو  vertexی پۆلی الینێك ڕاست بکەیتەوە .لێرەشدا پەیامی

[Next/Previous/

 Go/eXit]<N>:دەردەکەوێت کەبوارت پێدەدات  xە کە بگوێزیتەوە بۆ  vertexی دواتر یان پێشتر .بژارەی  Goپۆلی
الینەکە ڕاست دەکاتەوە بە سڕینەوەی  vertexە کانی نێوانیان دوای ئەوەی  xە کەت گواستەوە.

Tangent

بەهۆی ئەمەوە دەتوانیت ئاراستەی لێکەوتی  vertexێك بگۆڕیت.

Width

بەهۆی ئەمەوە دەتوانیت پانی پۆلی الینەکە لە  vertexی هەنووکەیی دا بگۆڕیت.

eXit

بەهەڵبژاردنی ئەم بژارەیە لە کرداری گۆڕانکاریکردنەکە دەردەچیت و دەگەڕێیتەوە ناو فەرمانە سەرەکیەکەی .Pedit

تۆمارکردن ولێدانەوەی کار و چاالکییەکان
هەرچەندە ئەم تایبەتمەندیە ی ئۆتۆکاد بەشێك نییە لە
پانێلی  Modifyبەاڵم تایبەتمەندیەکی زۆربەسوودە کە
بۆ تۆمارکردنی ئەو کارانە بەکاردێت کە بەئامرازەکانی ناو
پانێلی  Modifyئەنجامیان دەدەیت تا دوایی دیسانەوە بە
تەنها تاقە کلیککردنێك دووبارەیان بکەیتەوە .ئەم
تایبەتمەندیە ماکرۆیەکی چاالکی Action macro
بەکاردەبات کە هەرکاتێك بتەوێ دەتوانی بەکاری
بێنیتەوە .تایبەتمەندیەکە کاتی زۆرت بۆ دەگێڕێتەوە لەو
حاڵەتانەدا کە لەگەڵ کرداری وا دا کاربکەیت کە زوو زوو لەکارەکانتادا دووبارە دەبنەوە.

وێنەی 3-5

پانێلی تۆمارکردنی
کارەکان
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پانێلێکی تەوا و تەرخانکراوە بۆ ئامرازەکانی تۆمارکەری کردارەکان  Action Recorderو لە پۆلی  Toolsی ناو ڕیبندا دانراوە
(سەیری وێنەی  3-5بکە) .بۆ ئەوەی تۆمارکەری کردارەکان بەکاربهێنیت کلیکی دووگمەی  Recordبکە .بەمە دووگمەی
 Recordدەگۆڕێت بۆ دووگمەیەکی چوارگۆشەی  Stopو بازنەیەکی سووریش ی لە تەنیشت نیشاندەردا دەردەکەوێت
بۆئەوەی هەمیشە بیرت بێنێتەوە کە تۆ خەریکی تۆمارکردنی کارەکانتی .دەشبینی
کە هەرلەژێر تۆمارکەرەکەوە پەنجەرەی  Action Treeدەردەکەوێت.
ئێستا کاری ئاسایی ڕەسمکردن لەئۆتۆکاتدا ئەنجام بدە .دەبینیت لەکاتی
کارکردندا
ئەو کردارانەی ئەنجامیان دەدەیت لە پەنجەرەی  Action Treeدا دەردەکەون.
کاتێك کە تەواو بووی لەو کردارانەی کە ویستت تۆماریان بکەیت کلیکی
دووگمەی
 Stopە کە بکە .بەمە دیالۆگ بۆکس ی  Action Macroدەردەکەوێت کە تیایدا
دەتوانیت ناوێك و وەسفێك بدەیت بە کرداری تۆمارکردنەکە.
هەرکە دیالۆگ بۆکس ی  Action Macroت داخست ئیتردەتوانیت لە هەر
کاتێکدا بێت کردارە تۆمارکراوەکان لێبدەیتەوە و بەکاریان بهێنیتەوە.
بۆئەمەش
ناوی ئەو ماکرۆیە هەڵبژێرە کە لیستی  Available Action Macroدایە و
کلیکی  Playبکە.
لە پەنجەرەی  Action Treeە وە دەتوانیت هەندێك گۆڕانکاری لە ماکرۆکەتدا
ئەنجام بدەیت .دەتوانیت کلیکی الی ڕاستی لەسەرهەریەکێك لە کردارەکان
بکەیت و بەو شێوەیەی بە باش ی دەزانیت بیگۆڕیت.
باوترین گۆڕانکاری کە لەوانەیە بیکەیت ئەوەیە کە ڕێگەی هەڵبژاردنی جۆراو
جۆر بدەیت یان پۆوتانە داخڵکراوەکان و خاڵە هەڵبژێراوەکان بگۆڕیت .بۆ
ئەنجام دانی ئەم گۆڕانکاری یانە کلیکی الی ڕاست لەسەرکردارەکان بکە و
 Request User Inputهەڵبژێرە.
کاتێك ئەم بژارەیە هەڵدەبژێریت پرسیاری ئەوەت لێدەکرێت کە ئەم کردارە کەی
لە ماکرۆکەدا جێبەجێ ببێت .دەشتوانیت بژارەی Insert User Message
هەڵبژێریت بۆئەوەی پەیامێك نیشان بدرێت لەو کاتەی ماکرۆکە لە کاردایە.
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پوختە
لەکاتی کارکردن لەگەڵ ئۆتۆکاددا تایبەتمەندییەکانی گۆڕانکاریکردن و هەموارکردنی تەنەکانی کە لەم چاپتەرەدا باسکران
زوو زوو و بەردەوام بەکاردەهێنیت ،بەاڵم لەوانەیە وردە وردە بۆت دەرکەوێت کە هەندێك تایبەتمەندی لەوانی ترزیاتر
بەکاردەهێنیت .بۆنموونە ،زۆرجار Filletبەکاردەهێنیت بۆ لێکدانی دوو هێڵ بۆ درووستکردنی سووچێكی خڕ ،وە
لەوانەشە لەماوەیەکی درێژدا تەنها جارێك  Scaleبەکاربهێنیت بۆ گۆڕینی قەبارەی تەنەکان .تایبەتمەندییەکانی گۆڕینی
بلۆك و  Xrefە کانیش لەو کردارانەن کە ئەوەندە زۆربەکاریان ناهێنیت ،بەاڵم کاتێك پێویستیت پێیان دەبێت ئیتر زۆر
گرنگ دەبن بەالتەوە.
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 6چاپتەری  :6دروستکردنی مۆدێلە س

ێ ڕەهەندییەکان 3D

ئۆتۆکاد کاری ڕەسمکردنی شێوە س ێ ڕەهەندییە جۆرا و جۆرەکان زۆر ئاسان دەکات ،هەر لە سندوق و قوچەکە
سادەکانەوە هەتا ڕووە قۆقزە زۆر ئاڵۆزەکان .خۆی لە ڕاستیدا باسکردنی هەموو تایبەتمەندییەکانی ئۆتۆکاد کە بۆ
ڕەسمکردنی س ێ ڕەهەندی  3Dلە نەرمەکااڵکەدا هەن كتێبێکی تایبەتی تەواوی دەوێت ،بەاڵم لێرەدا لەم چاپتەرەدا بابەتە
سەرەکیە هەرە گرنگەکان کە بۆ تێگەیشتن لە ڕەسمکردنی س ێ ڕەهەندی  3Dپێویستن باس دەکەین بۆ ئەوەی بیرۆکەیەکی
باش دەربارەی بابەتەکە وەربگریت .بەو هیوایەی کە بتوانیت زانیاریەکانی ناو ئەم چاپتەرە بەکاربهێنیت بەشێوەیەك کە
لەتواناتدا هەبێت کە مۆدێلی س ێ ڕەهەندی جۆراو جۆر دروست بکەیت.
لەچاپتەرەکەدا تێکەڵەیەك لە ڕاهێنان و مەشقکردن و ڕوونکردنەوەی فەرمانەکان دەبینیت .ڕاهێنانەکان
ئەوتایبەتمەندیانە ڕوون دەکەنەوە کە زۆربەکاردێن لە کاتی کارکردن لەسەر ،3Dلە کاتێکدا ئەو تایبەتمەندیانەی کە
ئەوەندە گرنگ نین و تازەدەسپێکەران کەمتر پێویستیان پێیان دەبێت تەنها به وێنە ڕوونکراونەتەوه و وردەکارییەکانی
شێوازی بەکارهێنانیان گرنگی کەمتریان پێدراوە.
چاپتەرەکە ئەم بابەتەنەی لە خۆ گرتووە:

 ناسینی بواری کاری مۆدێلکردنی س ێ ڕەهەندی 3D
 ڕەسمکردنی س ێ ڕەهەندی  3Dبە بەکارهێنانی جەستەدار Solidو ڕوو  Surfaceە کان

 گۆڕینی خاڵی تەماشا لێوەکردن Point of view
 دروستکردنی شێوە  3Dیەکان لە تەنە  2Dیەکانەوە
 دیاریکردنی دوورییەکان بە دەقیقی لە بۆشایییەکی  3Dدا
 کۆنترۆڵکردنی شێوەی دەرکەوتنی مۆدێلەکەت
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ناسینی بواری کاری مۆدێلکردنی سێ ڕەهەندی 3D
لەڕاستیدا کاتێك کە باس ی ڕەسمکردنی شێوە س ێ ڕەهەندییەکان دەکرێت لەچاو هەندێك پرۆگرامی ترەوە ئەو کارەی کە
دەتوانرێت بەئۆتۆکاد ئەنجام بدرێت کەمە .ئەو تەنە س ێ ڕەهەندیانەی بەئۆتۆکاد دروستیان دەکەیت هێندەی ئەو
شێوانەی کە بە پرۆگرمێکی  3Dوەك  3D Studio Maxدروستیان دەکەیت جوان نین و شێوەی تەواو نادەن بەدەستەوە،
بەاڵم دانستەی ڕەسمکردنی  3Dلە ئۆتۆکادی  2009بەسەرەوە زۆرباشتر کراوە لە جاران.
ئۆتۆکاد چەند شێوەیەکی ئەندازەیی سەرەتایی تێدایە کە پێیان دەوترێت جەستەدارە بنچینەییەکان .Solid Primitives
بەهۆی ئەم ئامرازانەوە دەتوانیت بەخێرایی فرەجەستەدار Polysolidو سندوق  Boxو پواز Wedgeو قوچەك  Coneو گۆ
 Sphereو لوولەك  Cyliderو هەرەم  Pyramidو لوولەکی ئەڵقەیی  Torusە کان درووستبکەیت ( سەیری وێنەی 1-6بکە).
دەتوانیت گۆڕانکاری لە جەستەدارە بنچینەییەکاندا بکەیت بۆئەوەی جەستەداری ئاڵۆزتریان لێوە دروستبکەیت.
هەروەها ئامرازی ترلەنەرمەکااڵکەدا هەن کە بەهۆیانەوە دەتوانیت جەستەداری سەربەست لە تەنە دوو ڕەهەندییەکانی
وەک هێڵ و کەوان و سپلینەکانەوە دروستبکەیت وەک ئەوانەی لە وێنەی  2-6دا نیشاندراون .ئامرازی پێچۆکە Helix
یارمەتیت دەدات لەوەی کە شێوەی سپرینگی وەک دانی بڕغۆ یان ڕووتەختی الری دەرگای گەراجی ئوتۆمبێل دروست
بکەیت.
وێنەی ______1-6
جەستەدارە بنچینەییەکانی
ئۆتۆکاد

وێنەی _____2-6
چەند شێوەیەکی س ێ
ڕەهەندی کە لە هێڵ و کەوان
و سپلینەوە دروستکراون
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بەش ی هەرە زۆری ئەم کتێبە بۆئەوە تەرخانکراوە کە نیشانت بدات کە چۆن کارلەسەرئەو بۆشایی کارەی کە پێی دەوترێت
بۆشایی کاری  AutoCAD Classicبکەیت .خۆی لە بنەڕەتدا ئەم بۆشایی کارە کلسیکییە بوارێکی ڕەسمکردنی دوو
ڕەهەندی  2Dیە ،بەاڵم گومان لەوەدا نییە کە دەتوانیت ئەگەر بتەوێت لەم بۆشایی کارەوە کار لە بواری  3Dیشدا بکەیت.
ئۆتۆکادی  2009و وەشانەکانی دوای ئەو بۆشاییەکی کاری نوێ بۆ ڕەسمکردنی س ێ ڕەهەندی دەخەنە بەردەست ،ئەویش
 3D Modelingە ،ئەم بۆشایی کارە چەند کۆمەڵە ئامرازێکت دەخاتە بەردەست کە دەتوانیت بەکاریان بهێنیت لە کاری
دروستکردنی مۆدێلە س ێ ڕەهەندییەکاندا.ئەم بۆشایی کارە س ێ ڕەهەندیە شێوەیەکی جیاوازبە ڕووکاری ویندۆی سەرەکی
ئۆتۆکاد دەدات (سەیری وێنەی  3-6بکە) ،بەاڵم خەم مەخۆ چونکە ئەم بۆشایی کارەش هەر لەسەرهەمان بنچینەی
کۆنەکە ڕەفتاردەکات و ئەو پەڕگانەی ئۆتۆکاد بەرهەمیان دەهێنێت هەرهەمان فۆرمات و شێوەی پێشتریان هەیە.
ئەم چەند هەنگاوەی خوارەوە ڕوونی دەکەنەوە کە چۆن دەتوانیت بۆشایی کاری  3D Modellingبکەیتەوە:
 .1نەرمەکااڵی ئۆتۆکاد بکەرەوە ولە شریتی دۆخدا کلیکی ئایکۆنی  Workspceبکە و پاشان  3D Modellingهەڵبژێرە.
بەمە دەبینیت کە پالێتێکی نوێ لە الی ڕاستی ویندۆی ئۆتۆکاددا دەردەکەوێت.
 .2بۆئەوەی مۆدێلێکی  3Dنوێ دەستپێبکەیت لە توڵباری کردنەوەی خێرادا کلیکی ئامرازی  Newبکە بۆئەوەی دیالۆگ
بۆکس ی  Select Templateبکەیتەوە .لێرەدا پەڕگەی تێمپلێتی  acad3D.dwtهەڵبژێرە و کلیکی  Openبکە .دەبینیت کە
شاشەکەت بە تەواوی دەگۆڕێت و وەکو لە وێنەی  3-6دا دەردەکەوێت.
 .3نیشاندەر بەرە بۆ سەر شریتی ناونیشانی پالێتی ئامرازەکانی الی ڕاست و کلیکی هێمای  Xە کە بکە بۆئەوەی پالێتەکان
دابخەیت .دیارە ئەم پالێتانە زۆر ئامرازی چاک و بەسوودیان تێدایە ،بەاڵم وەکو بەکارهێنەرێکی نوێ لەو باوەڕەدا نیم
بەکاریان بهێنیت.

وێنەی  :3-6بۆشایی کاری  3D Modellingی ئۆتۆکاد
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بۆشایی کاری  3D Modellingجیاوازە لە بۆشایی کاری  2D Drafting and Annotationکە لە چاپتەرەکانی پێشتر کارت
لەسەرکردووە .یەکەم شریتی سەرەکی ڕیبن ئەو پانێلنە دەخاتە بەردەست کە بۆ ڕەسمکردن بە  3Dئامادەکراون ،جگە
لەمەش ڕەسمە نوێکە کە لەسەربنچینەی تێمپلێتی  acad3D.dwtدادەمەزرێنرێت بۆشایی کارەکە بەشێوەیەکی ڕوانگەیی
 Perspectiveدەردەخات و تۆڕی هێڵکاری بیانی  Gridش تێیدا ئامادەیە بۆ ئاسانترکردنی ڕەسمکردنەکە .ئەمە خۆی لە
ڕاستیدا پەڕگەیەکی ڕەسمی ئۆتۆکادی ئاساییە تەنها ئەوە یە کە دوو ڕێکخستنی ڕەسمەکە گۆڕانیان تێداکراوە .دیمەنی
ڕەسمەکە وا دامەزرێنراوە کە لە بنەڕەتدا دیمەنێکی ڕوانگەیی بێت ،وە تایبەتمەندیەکیش کە پێی دەوترێت Visual Style
تەنە س ێ ڕەهەندییەکان وەکو تەنی جەستەدار نیشان دەدات .لە بەشێکی دواتری ئەم چاپتەرەدا دەربارەی ئەو ئامرازانەی
کە بەکاردێن بۆ سازکردنی شێوەی دەرکەوتنی بۆشایی کارەکەت زیاترفێردەبیت .بۆ ئێستا بە پشکنین و لێکۆڵینەوە لە
پانێلەکانی  3D Modellingلە شریتی سەرەکی  Ribbonی ئۆتۆکاددا دەستپێدەکەین.
تاوێک سەیرێکی پانێلەکانی ناو تابی  Homeی ڕیبنی ئۆتۆکاد بکە .دەبینیت کە س ێ پانێلی تێدایە کە پێشترنەتبینیون
ئەوانیش پانێلەکانی  Solid Editing ،3D Modellingو  Viewن (سەیری دیمەنەکەی سەرووی وێنەی  4-6بکە) .ئەم
پانێلنە بۆئەوە دیزاینکراون تاوەکو پێگەیشتنێکی خێرا بە باوترین ئامرازەکانی ڕەسمکردنی مۆدێلە س ێ ڕەهەندییەکان و
گۆڕانکاریکردن تیایاندا دەستەبەربکەن .جگە لەمەش پانێلەکانی  Drawو  Modifyکەمێک جیاوازن لە هەمان ئەم دوو
پانێلە کە لە چاپتەرەکانی پێشووتردا بینیوتن و کارت لەسەر کردوون .وەک لە بەشەکانی دواتری ئەم چاپتەرەشدا
دەیبینیت لەم دوو پانێلەدا جگە لەچەند ئامرازێکی زۆر باو چەند ئامرازێکی نوێ زیادکراون کە تایبەتن بە ڕەسمکردنی 3D
ە وە.

وێنەی  :4-6چوارلە تابەکانی ڕیبن کە لە بۆشایی کاری  3D Modellingدا هەن

جگە لەمە تابەکانی ڕیبن چەند کۆمەڵە پانێلێکی تردەخەنە بەردەست .ئەگەرتابی  Visualizeهەڵبژێریت کۆمەڵە پانێلێک
دەبینیت کە بەهۆیانەوە دەتوانیت ڕۆشنایی  Lightingو کاریگەری ماددەکان  Material Effectsدروستبکەیت .تابی View
چەند ئامرازێکی تێدایە کە یارمەتیت دەدەن بۆ گەڕان و ڕێدۆزینەوە لە ڕەسمەکەتدا .تابی  Outputیش ئامرازی وای تێدا
دەستەبەرکراوە کە ڕێگەت پێدەدەن ژوانی سێبەردار Shaded Renderبۆ مۆدێلەکەت دروستبکەیت.
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لە بەش ی دوای ئەم بەشەدا هەندێک شارەزابوون لە دروستکردنی چەند شکڵێکی س ێ ڕەهەندی و گۆڕانکاریکردن تیایاندا
بە دەست دەهێنیت .بەم شێوەیە هەستکردنێکی باشت دەربارەی چۆنێتی کارکردنی ئامرازو شتەکانی بۆشایی کاری 3D
 Modellingال دروست دەبێت.

ڕەسمکردنی سێ ڕەهەندی بە بەکارهێنانی جەستەدار و ڕووەکان
لە ئۆتۆکاددا دەتوانین کار لەسەردوو جۆرە تەنی  3Dبکەین :جەستەدار Solidsو ڕووەکان  .Surfacesدەتوانیت وەکو
جەستەداری س ێ ڕەهەندی مامەڵە لەگەڵ جەستەدارەکانیش و ڕووەکانیشدا بکەیت .بۆ نمونە ،دەتوانیت سندوقێک
دروستبکەیت و پارچەی لێببڕیت وەکو ئەوەی کە بتەوێت چاڵی تێدا دروستبکەیت .وەکو لە وێنەی  5-6دا نیشاندراوە.
وێنەی ______5-6
دیزاینکردن بەهۆی جەستەدارەکانەوە
ڕێگەت پێدەدات کە پارچە لە تەنەکان
بکەیتەوە یان پێووەیان بلکێنیت

بەهۆی ڕووەکانەوە دەتوانیت شێوەی ڕووی ئاڵۆز درووستبکەیت بەبنیادنانیان لەسەرهێڵ و کەوان و پۆلی الینەکان .بۆ
نمونە دەتوانیت بەخێرایی زنجیرەیەکی پۆلی الینی چەماوە و کەوان و هێڵ بگۆڕیت بۆ ڕوویەکی داپۆشراو ،سەیری وێنەی
 6-6بکە.
وێنەی ________6-6
بەهۆی بەکارهێنانی ئامرازی  Loftە وە دەتوانیت
لە تەنی دوو دایمێنشناڵ  2Dە وە ڕووی ئاڵۆزتر
دروستبکەیت.

سەرەتا فێری چۆنێتی دروستکردنی بۆکسێکی جەستەداردەبیت ،لە هەمان کاتیشدا بە چەند تایبەتمەندییەکی زۆر باوی
مۆدێل درووستکردن شاد دەبیت .پاشان فێری چۆنێتی مۆدێلکردنی ڕووەکان دەبیت .لێرەدا هەلی ئەوەت بۆ دەڕەخسێت
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کە جیاوازی مۆدێلکردنی جەستەدارەکان و ڕووەکان ببینیت .فێری ئەوەش دەبیت کە چۆن بە باشترین شێوە ئەم دوو
ڕێگەیەی مۆدێلکردن بەکاربهێنیت.
ئەگەرهەندێک شارەزاییت هەبێت لە بەکارهێنانی ئۆتۆکاد  3Dدا (لە وەشانەکانی تری ئۆتۆکادەوە وەکو ئۆتۆکاد  ،)2007تێبینی ئەوە
دەکەیت کە تایبەتمەندییە نوێکانی مۆدێلکردنی ڕووەکان  Surface-modelingبەهەمان شێوەی تەنە ڕووی یەکان  Surface Objectsنی یە
کە پێشتربەکاردەهات .ئێستا دەتوانیت گۆڕانکاری لە تەنە ڕووی یەکاندا بکەیت بە بەکارهێنانی دەستەواژە مەنتقیەکان Boolean
 Functionsکە دواترلەم چاپتەرەدا زیاترباسکراون .ئەم ڕووانە دەشتوانن لەگەڵ تەنە جەستەدارە بنچینی یەکان هەماهەنگی بکەن.
هێشتا هەردەتوانیت ڕووە  3Dە کان هەربە شێوازە کۆنەکەی جاران درووستبکەیت ،بەاڵم ئەمانە هەمان ئەو جۆرە تەنانەنە نین وەک
ئەوانەی لەم چاپتەرەدا خراونەتەڕوو .بۆ گۆڕینیان بۆ ستایلی نوێی ڕووەکان دەبێت فەرمانی  Convtosurfaceبەکاربهێنیت.

لە بەشەکانی تری چاپتەرەکەدا باسییەکە یەکەی ئامرازەکانی مۆدێلکردن و دەسکاریکردنی  3Dکراوە .دیارە
ڕوونکردنەوەیەکی گشتگیر بۆ هەموو ئامرازەکان نەکراوە بەاڵم ئەوەندە زانیاری خراوەتەڕوو کە بەسبێت بۆئەوەی ببێتە
دەستپێکێکی زۆرباش بۆ فێربوونی ئۆتۆکاد .3D
درووستکردنی جەستەدارێکی 3D
لەم بەشەدا فێری دروستکردنی بۆکسێک دەبیت بە بەکارهێنانی جەستەدارێکی سەرەتایی  3Dو فێری ئەوەش دەبیت کە
چۆن بۆکسەکە بەکارامەیی بەکاربهێنیت .پاشان زیاتر ئاشنای بواری کاری  3Dدەبیت و فێری ئەوە دەبیت کە چۆن لەم
بواری کارەدا کارەکان ئەنجامبدەیت.
لەوەوە دەستپێبکە کە بۆکسێک دروستبکەیت بە بەکارهێنانی ئامرازی  Boxلە پانێلی  3D Modelingی تابی  Homeدا:
 .1کلیکی فلی ئاوتەکەی تەنیشت ئامرازی  Cylinderبکە لە پانێلی  3D Modelingی تابی  Homeدا و پاشان
ئامرازی  Boxهەڵبژێرە.

 .2کلیکی خاڵێک بکە لە نزیک ئەو شوێنەی کە لە وێنەی  7-6دا نیشاندراوە کە کۆردیناتی خاڵەکە  0, 15ە .بۆ
هەڵبژاردنی خاڵەکە بە ئاسانی دەتوانیت نرخەکانی کۆردیناتەکە ڕاستەوخۆ داخڵبکەیت .هەرکە کلیکتکرد
دەبینیت کە الکێشەیەک دوای نیشاندەردەکەوێت.
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وێنەی ______7-6
ڕەسمکردنی بۆکسێکی
جەستەداری 3D

 .3کلیکی خاڵێکی تربکە لەنزیک کۆردیناتی  20,0وەکولە دیمەنی الی چەپی وێنەی  7-6دا نیشاندراوە .ئێستا کاتێک
کە نیشاندەردەجوڵێنیت دەبینیت کە الکێشەکە جێگیرکراوە و بەرزی بۆکسە  3Dە کە دەردەکەوێت.
ژمارە  4داخڵبکە بۆئەوەی بەرزی بۆکسەکە بە  4یەکە دیاری بکەیت .دەشتوانیت بێ داخڵکردنی هیچ نرخێک لە هەر
بەرزییەکی تردا کلیکبکەیت.
بەمە ئێستا بۆکسێکی جەستەداری  3Dت دروستکرد .لەبنەڕەتدا بۆکسەکە ڕەنگی چینە هەنووکەییەکە وەردەگرێت.
ئەگەرلەکاتی سازکردنی ڕەسمێکی نوێدا پەڕگەی تێمپلێتی  acad3D.dwtیان  acadiso3D.dwtبەکاربێنیت ئەوا ڕەنگی
پاشەبنەمای بنەڕەتی ڕەساسییەکی کاڵە .ئەگەر پەڕگەی تێمپلێتی  acad.dwtیان  acadiso.dwtبەکاربێنیت ئەوا ڕەنگی
پاشەبنەمای بنەڕەتی ڕەشە .ئەگەر بۆکسەکەت ڕەش دەرکەوت ئەمەی خوارەوە ئەنجامبدە:

 .1لە پانێلی  Layersی تابی  Homeدا کلیکی ئامرازی  Layer Propertiesبکە یان لە هێڵی فەرمانەکاندا پیتەکانی La8
داخڵبکە.
 .2لە دیالۆگ بۆکس ی  Layer Properties Managerدا لە ڕیزەکەی چینی  0دا کلیکی بگەڕی ڕەنگ  Colorبکە ،وەک
لە بەش ی سەرەوەی وێنەی  8-6دا نیشاندراوە.
 .3لە دیالۆگ بۆکس ی  Select Colorدا ڕەنگی  Cyanهەڵبژێرە وەک لە بەش ی خوارەوەی وێنەی  8-6دا نیشاندراوە.

ئێستا تۆ س ێ هەنگاوی بنچینەییت بەکارهێنا بۆ دروستکردنی بۆکسەکە :سەرەتا کلیکی سووچێکت کرد بۆئەوەی شوێنێک
بۆ بۆکسەکە دیاری بکەیت ،پاشان کلیکی سووچێکی ترت کرد بۆئەوەی قەبارەی بنچینەی بۆکسەکە دیاری بکەیت ،لە
کۆتاییشدا بەرزییەکت دیاریکرد .دەتوانیت کۆمەڵە هەنگاوێکی هاوشێوەی ئەمانە بەکاربهێنیت بۆ ڕەسمکردنی هەرجۆرە
جەستەدارێکی تری  3Dکە لە پانێلی  3D Modelingدا دەیانبینیت .بۆ نمونە بۆ سلندەرێک سەرەتا چەقەکەی دیاری
دەکەیت و ئینجا نیوەتیرەکەیی و پاشان بەرزییەکەی .بۆ ڕەسمکردنی پواز Wedgeبەهەمان شێوەی بۆکسەکە دوو سووچ
دیاری دەکەیت و پاشان بەرزی پوازەکە داخڵدەکەیت وەکو لە وێنەی  9-6دا نیشاندراوە.
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وێنەی _______8-6
گۆڕینی ڕەنگی چینی
هەنووکەیی

وێنەی _____9-6
چەند نموونەیەک کە چۆنێتی
دروستکردنی تەنی  3Dلەڕێگەی
دیاریکردنی قەبارە یان شێوەی
بنچینەیی پاشان دیاریکردنی بەرزی
ڕووندەکەنەوە

گۆڕانکاریکردن لە جەستەدارە  3Dکاندا بەهۆی سەرەداوەکانەوە
هەرکە جەستەدارێکت دروستکرد دەتوانیت جوانکاری لەشێوەکەیدا بکەیت بەهۆی بەکارهێنانی سەرەداو  gripsە
کانیەوە .ئەگەرکلیکی جەستەدارێک بکەیت بۆ هەڵبژاردنی لەوانەیە پەیامێک ببینیت کە دەربارەی بژارە نوێکانی
دەسکاریکردنی تەنەکان ئاگادارت دەکاتەوە .ئەگەرئەمە ڕوویدا پەیامەکە البەرە .ئیتردەبینیت کە سەرەداوەکانی
جەستەدارەکە دەردەکەون وەکو لە وێنەی  10-6دا نیشاندراوە.
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وێنەی ___10-6
سەرەداوەکان لە
جەستەداری  3Dدا
دەردەکەون

سەرەداوە چوارگۆشەکان لە بنچینەی جەستەدارەکە ڕێگەت پێدەدەن کە شوێنی ئەم سەرەداوانە بگۆڕیت .سەرەداوە
سێگۆشەکان ڕێگەت پێدەدەن کە درێژی ئەو الیە بگۆڕیت کە سێگۆشەکەی لەسەرە .ئەگەر کلیکی سەرەداوێکی سێگۆشە
بکەیت و لە هەمان کاتدا داخڵکردنی داینامیکیش چاالک بێت ئەوا ڕەهەندێک لە تەنیشت نیشاندەردا دەردەکەوێت.
دەتوانیت لێرەدا ڕەهەندێکی نوێ بۆ درێژی الکە داخڵبکەیت ،یانیش دەتوانیت سێگۆشەکە ڕابکێشیت بۆئەوەی
درێژییەکە بگۆڕیت .ئەم چەند هەنگاوە تاقیبکەرەوە بۆئەوەی هەستێکی سەرەتاییت الدروست ببێت کە ئەمە چۆن
کاردەکات:
 .1کلیکی سەرەداوە سێگۆشەکەی ڕووی پێشەوەی بۆکسەکە بکە وەک لە دیمەنی الی چەپی وێنەی  10-6دا
نیشاندراوە .ئێستا کاتێک کە نیشاندەردەجوڵێنیت دەبینیت کە درێژی بۆکسەکەش دەگۆڕێت.
 .2پەنجە بە دووگمەی  Escدا بنێ بۆئەوەی هەڵبژاردنی سەرەداوەکان البەریت.
دەشتوانیت ال و تەنیشتە جیاوازەکانی بۆکسەکە بە جیا بجوڵێنیت بە بەکارهێنانی دووگمەی  Ctrlو کلیککردن:
 .1دووگمەی  Ctrlدابگرە و کلیکی لێواری سەرەوەی ڕووی پێشەوەی بۆکسەکە بکە ،وەکو لە دیمەنی الی ڕاستی وێنەی
 10-6دا نیشاندراوە .لەوانەیە دیالۆگ بۆکسێکی الوەکی بچووک ببینیت ،ئەگەرئەمە ڕوویدا الیبەرە .دەبینیت کە
لێوارەکە زەقدەکرێتەوە و سەرەداوێکیش لە خاڵی ناوەندیدا دەردەکەوێت.
 .2کلیکی سەرەداوی لێوارەکە بکە و نیشاندەر بجوڵێنە دەبینیت کە لێوارەکە شوێنی نیشاندەردەکەوێت.
 .3دووگمەی  Shiftدابگرە و سەرەداوەکە بەرەو پێشەوە ڕابکێشە واتە لە چەقی بۆکسەکە دووری بخەرەوە .دووگمەی
 Shiftجوڵەکە بە تەورەکانی x-و  y-و  z-ە وە پابەنددەکات.
 .4کلیکی خاڵێک بکە بۆئەوەی شوێنە نوێکەی لێوارەکە جێگیربکەیت.
 .5کلیکی دووگمەی  Undoبکە بۆئەوەی بۆکسەکە بگێڕیتەوە بۆ شێوە بنەچەییەکەی خۆی.
وەک بینیمان سەربەستیەکی زۆرمان لە کۆنترۆڵکردنی شێوەی بۆکسەکەدا هەیە .بەهۆی دووگمەی  Shiftە وە دەتوانیت
جوڵەی سەرەداوەکان پابەند بکەیت.
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پابەندکردنی جوڵە بەهۆی ئامرازی  Gripە وە

ئامرازێکی تری بەسوود بۆ گۆڕانکاریکردن لە تەنە  3Dکاندا بریتیە لە ئامرازی  Gripکە ئایکۆنەکەی لە ئایکۆنی UCS
دەچێت و کاتێک دەردەکەوێت کە دەست لەسەرسەرەداوێک ڕادەگریت .ئەم ڕاهێنانە بکە بۆئەوەی ببینیت کە ئامرازی
 Gripچۆن کاردەکات:
 .1دووگمەی  Ctrlدابگرە و کلیکی لێواری سەرەوەی پێشەوەی بۆکسەکە بکەرەوە بۆئەوەی سەرەداوی لێوارەکە
دەربخەیت.
 .2نیشاندەر لەسەر سەرەداوەکە ڕابگرە بەاڵم کلیک مەکە ،بەمە ئامرازی  Gripدەردەکەوێت (سەیری وێنەی 11-6
بکە).
وێنەی _____11-6
بەکارهێنانی ئامرازی
 Gripبۆ پابەندکردنی
جوڵە

 .3نیشاندەر لەسەر تەوەرەی z-ی ئامرازی  Gripدابنێ ،بەاڵم کلیک مەکە .دەبینیت کە هێڵێکی شین دەردەکەوێت کە
بەپانتایی ناوچەی ڕەسمکردندا درێژدەبێتەوە و تەوەرەی  z-ی ئامرازی  Gripیش ڕەنگی دەگۆڕێت.
 .4کلیکی تەوەرەی z-بکە ئێستا کاتێک کە نیشاندەردەجوڵێنیت دەبینیت کە جوڵەی سەرەداوەکە پابەندە بە
تەوەرەی z-ە وە.
 .5دیسانەوە کلیک بکەرەوە بۆئەوەی شوێنی سەرەداوەکە جێگیربکەیت.
 .6دووگمەی  Escدابگرە بۆئەوەی هەڵبژاردنی سەرەداوەکان البەریت.
 .7کلیکی ئامرازی  Undoبکە بۆئەوەی لەو گۆڕانکاریانەی لە سەرەداوەکاندا ئەنجامتدابوو پاشگەزببیتەوە.
لێرەدا بینیت کە دەتوانیت ئامرازی  Gripبەکاربێنیت بۆئەوەی شوێنی  Zی سەرەداوێک بگۆڕیت .دەتوانیت ئەم ئامرازە
بەکاربهێنیت بۆ گۆڕینی شوێنی تاکە سەرەداوێک یان هەموو تەنەکەش.
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خوالندنەوەی تەنەکان لە  3Dدا بە بەکارهێنانی  UCSی داینامیکی

زۆربەی هەرە زۆری گفتوگۆکانی ئەم کتێبە لە ناوچەی ڕەسمکردنی  2Dدا چەقی گرتووە .کۆردیناتەکان لەڕەسمکردنی 2D
دا لەو شوێنەدایە کە پێی دەوترێت سیستەمی کۆردیناتی جیهانی ) .World Coordinat System (WCSئەمە سیستەمی
کۆردیناتی بنەڕەتییە کە ئۆتۆکاد لە ڕەسمی نوێدا بەکاری دەهێنێت ،بەاڵم تۆش دەتوانیت کۆردینات سیستەمی خۆکرد
دروستبکەیت کە لقێک بن لە  .WCSکۆردینات سیستەمێک کە تۆ دروستی دەکەیت پێی دەوترێت کۆردینات سیستەمی
بەکارهێنەر).User Coordinate System (UCS
 UCSە کان لە ڕەسمکردنی  3Dدا بایەخێکی زۆریان هەیە چونکە ئەمانە دەتوانن یارمەتیت بدەن لە ڕەسمکردن لە
بۆشایی س ێ ڕەهەندی  3Dدا .دەتوانیت بۆ نمونە  UCSێک دابمەزرێنیت کە لەسەرڕوویەکی ستوونی ئەو بۆکسە  3Dیە
بێت کە پێشتردروستتکرد .پاشان دەتوانیت ڕەسم لەسەرئەو ڕووە ستوونییە بکەیت هەرتەواو بەهەمان ئەو شێوەیەی
کە لەکاتی بەکارهێنانی  WCSدا دەتکرد .وێنەی  12-6سلندەرێک نیشان دەدات کە لەسەرالیەکی بۆکسێک ڕەسمکراوە.
هێڵە ستوونییەکانی تۆڕەکە ئاڕاستەی  UCSە کە نیشاندەدەن .تێبینی ئەوەش بکە کە ئایکۆنی  UCSە کە لە سووچی
بۆکسەکەدا دانراوە.
وێنەی ___12-6
ڕەسمکردن لەسەرالیەکی
بۆکسێک

 UCSئامرازێکی زۆر گرنگە لە ڕەسمکردنی  3Dدا ،بەاڵم لەوانەیە بەکارهێنانی ماندوکەربێت .تایبەتمەندییەک کە پێی
دەوترێت  UCSی داینامیکی خۆکارانە ئاڕاستەی تەوەرەکانی x-و  y-و  z-دەگۆڕێت بۆئەوەی لەسەر ڕووی تەختی تەنێکی 3D
دا شێوە وەربگرێت.
ئەگەرپەڕگە  3Dنوێیەکەت بە بەکارهێنانی تێمپلێتی  acad3D.dwtدروستکردبێت ،ئەوا لەوانەیە تێبینی ئەوەت کردبێت
کە نیشاندەرجیاوازدەردەکەوێت .لەجیاتی نیشاندەری ئاسایی س ێ هێڵییەکتربڕی هەیە .ئەگەربەوردی سەیری بکەیت
دەبینیت کە هەریەکە لەم هێاڵنە ڕەنگێکی جیاوازی هەیە .لە ڕێکخستنی بنەڕەتی خۆیدا ئۆتۆکاد هێڵێکی سوور بۆ تەوەرەی
 xو هێڵێکی سەوز بۆ تەوەرەی y-و هێڵێکی شین بۆ تەوەرەی z-نیشان دەدات .بەم شێوەیە ڕەنگی تەوەرەکان لە نیشاندەرداهەمان ئەو ڕەنگانەیە کە لە ئایکۆنی  UCSدا بەکاردێت ،وەک لە وێنەی  13-6دا نیشاندراوە.
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وێنەی _____13-6
ئایکۆنی  UCSلەالی چەپ و
نیشاندەریش لە  3Dدا
لەالی ڕاست ،ڕەنگی
تەوەرەکان تیایاندا وەکو
یەکن

کاتێک کە بە  UCSی داینامیکی کاردەکەیت دەبینیت کاتێک نیشاندەردەخەتیە سەرهەریەکێک لە ڕووەکانی تەنێکی 3D
ئاڕاستەی ئەم س ێ هێڵە دەگۆڕێت .بۆئەوەی تێڕوانینێکی خێرات بۆ چۆنێتی کارکردنی ئەم تایبەتمەندییە الدروست ببێت
ئەم ڕاهێنانەی خوارەوە ئەنجامبدە .لێرەدا دەبینیت کە چۆن  UCSی داینامیکی بەکاربهێنیت بۆئەوەی یارمەتی
خوالندنەوەی بۆکسەکە بدەیت بەدەوری تەوەرەی x-دا.

 .1لەوە دڵنیابەرەوە کە تایبەتمەندی  UCSی داینامیکی هەڵکراوە بە چێککردنی ئامرازی Allow/Disallow Dynamic
 UCSلە بنکەی ویندۆی ئۆتۆکاددا .ئەبێ ئەمە ڕەنگی شین بێت کە مانای ئەوەیە کە ئەمە هەڵکراوە .ئەگەر شین
نەبێت واتای ئەوەیە کە ئەمە کوژاوەتەوە ،کلیکی بکە بۆئەوەی هەڵیبکەیت.

 .2لە پانێلی  Modifyی تابی  Homeدا کلیکی ئامرازی  Rotateبکە.
 .3لە پەیامی  Select objects:دا کلیکی بۆکسەکە بکە و ئێنتەردابگرە بۆئەوەی هەڵبژاردنەکە البەریت.
 .4لە پەیامی  Specify base point:دا کلیکی هیچ شتێک مەکە ،بەاڵم نیشاندەرلە ڕوویەکی بۆکسەکەوە بجوڵێنە بۆ
الیەکی بۆکسەکە .کە ئەمەتکرد تێبینی ئاراستەی نیشاندەر بکە ،دەبینیت کە نیشاندەربەپێی ئەو ڕووەی کە
نیشاندەری لەسەر ڕادەگریت دەگۆڕێت.
 .5نیشاندەر لەسەر ڕووی پێشەوەی بۆکسەکە دابنێ وەک لە وێنەی  14-6دا نیشاندراوە.
 .6لەو کاتەی کە نیشاندەرلەسەر ڕووی پێشەوەی بۆکسەکەیە دووگمەی  Shiftدابگرە و کلیکی الی ڕاست بکە و لە
لیستەکەدا  Endpointهەڵبژێرە.
 .7نیشاندەرە ئۆسناپەکە لەسەر سووچی خوارەوەی ڕووی پێشەوەی بۆکسەکە دابنێ ،وەک لە دیمەنی الی چەپی
وێنەی  14-6دا دەیبینیت .کلیکی نیشاندەر بکە و کاتێک کە نیشاندەردەجوڵێنیت دەبینیت کە بۆکسەکە بەدەوری
تەوەرەی y-دا دەخولێتەوە.
 .8نرخی  -30داخڵبکە بۆ گۆشەی خوالنەوە .ئێستا دەبێت بۆکسەکەت وەک دیمەنی الی ڕاستی وێنەی  14-6ی
لێهاتبێت.
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وێنەی _____14-6
هەڵبژاردنی خاڵێکی
خوالندنەوە و ئاراستەی
بۆکسەکە لە ئەنجامی
خوالنەوەیدا

لێرەدا دەبینیت کە دەتوانیت نیشاندەرلەسەر ڕوویەک ڕابگریت بۆئەوەی ئاماژە بەو ڕووتەختە بدەیت کە
خوالندنەوەکەی تیادا ڕوودەدات .مەرج نییە ڕووەکانی ئەو تەنە بەکاربهێنیت کە دەیخولێنیتەوە .ئەگەرچەند تەنێکت
هەبێت لە مۆدێلەکەتدا ئەوا دەتوانیت ڕووی هەر تەنێک بێت بەکاربهێنیت بۆئەوەی وەک ڕووتەختی خوالنەوە سوودی
لێوەربگریت.
بەکارهێنانی ئۆسناپ لە بۆشایی  3Dدا
ئەگەرلە  3Dدا بتەوێت کە تەنەکان لە شوێنی دەقیق و تەواوی وەکو خاڵی جەمسەر endpointو خاڵی ناوەند  midpointە کانی
تەنەکانی تردا دابنێیت ،ئەوا دەتوانیت ئەمە ئەنجامبدەیت بە بەکارهێنانی ئەو تایبەتمەندییەی کە پێی دەوترێت ئۆسناپ هەرتەواو
وەک ئەوەی لە  2Dبەکاری دەهێنیت .بەاڵم لەو کاتەی کە  UCSی داینامیکی هەڵکراوە دەبێت زۆربە وریایی ئۆسناپەکان
بەکاربهێنیت.
لە ڕاهێنانەکەی پێشوودا پرسیاری ئەوەت لێکرا کە دڵنیابیت لەوەی کە نیشاندەرلەسەرئەو الیەی بۆکسەکە دابنێیت کە
هاوڕێکە لەگەڵ ڕووتەختی خوالنەوەدا پێشئەوەی کە ئۆسناپی  Endpointە کە هەڵبژێریت .ئەمە مسۆگەری ئەوە دەکات کە  UCSی
داینامیکی ڕووتەختی خوالنەوەی دروستی هەڵبژاردووە .ئەگەروانەبێ لەوانەیە بۆکسەکە بە ئاڕاستەیەکی هەڵە بخولێتەوە.

ئێستا وادابنێ کە دەتەوێت تەنێک بۆ الیە خوالوەکەی بۆکسەکە زیادبکەیت .بەش ی داهاتوو ئامرازێکی تری پڕبایەخت
نیشان دەدات کە بەتایبەت دەتوانیت بۆ ئەنجامدانی ئەم کارە سوودی لێوەربگریت.
ڕەسمکردن لەسەر ڕووی تەنێکی 3D
لە ڕاهێنانی خوالندنەوەکەدا بینیت کە دەتوانیت نیشاندەرلەسەرڕوویەک ڕابگریت بۆئەوەی ئاماژە بە ڕووتەختی
خوالنەوە بکەیت .دەتوانیت هەمان ڕێگە بەکاربهێنیت بۆئەوەی ئاماژە بەو شوێنە بکەیت کە دەتەوێت تەنێکی لەسەر
دابنێیت .ئەم ڕاهێنانەی خوارەوە تاقیبکەرەوە بۆئەوەی بیبینیت کە ئەمە چۆن ئەنجام دەدرێت:
 .1کلیکی فلیئاوتەکەی ژێر ئامرازی  Boxە وە بکە و لەوێدا  Cyliderهەڵبژێرە.
 .2نیشاندەر لەسەر ڕووی سەرەوەی الکێشەکە دابنێ وەک لە وێنەی  15-6دا نیشاندراوە ،بۆماوەیەک لەوێ ڕایبگرە.
دەبینیت کە نیشاندەرهەمان گۆشەی الری ڕووەکەی سەرەوە وەردەگرێت.
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 .3لەو کاتەی کە نیشاندەرهەمان گۆشەی الری ڕووی سەرەوەی بۆکسەکەی وەرگرتووە کلیکی خاڵێک بکە لە چەقی
بۆکسەکەدا .بەمە بنکەی سلندەرەکە لەسەر ڕووەکە دەردەکەوێت.
 .4بازنەکە بگۆڕە بەشێوەیەک کە نیوەتیرەکەی ببێتە  6یەکە (وێنەی  )15-6و کلیک بکە بۆئەوەی نیوەتیرەکە جێگیر
بکەیت یان ژمارە  6داخڵبکە و ئێنتەر بکە.
 .5ژمارە  4داخڵبکە بۆ نرخی بەرزی سلندەرەکە.
ئەمە ئەوە دەخاتەڕوو کە تۆ دەتوانیت  UCSی داینامیکی بەکاربهێنیت بۆ ئەوەی تەنەکان لەگەڵ ڕوویەکی تەنێکدا
ڕێکبخەیت .تێبنینی ئەوە بکە کە  UCSی داینامیکی تەنها لەسەر ڕووە تەختەکاندا کاردەکات .بۆ نمونە ناتوانیت
بەکاریبهێنیت بۆ دانانی تەنێک لەسەرڕووە قۆقزەکەی سلندەرەکە.
وێنەی ______15-6
ڕەسمکردنی سلندەرێک لەسەرڕووی
جەستەدارێکی  :3Dنیشاندەرلەسەر
ڕووی بۆکسەکە دابنێ و لەوە دڵنیا بە
کە نیشاندەرهەمان گۆشەی الری
ڕووەکەی وەرگرتووە.

کارکردن لەگەڵ سیستەمی کۆردیناتی بەکارهێنەرUCS
 UCSی داینامیکی ئامرازێکی زۆربەسوودە و لەوانەیە ئەمە سەرەکیترین ئامرازبێت لەکاتی ڕەسمکردنی  3Dدا ،بەاڵم لەهەندێک
خاڵدا لەوانەیە هەستبکەیت کە پێویستت بە کۆنترۆڵکردنی زیاتری  UCSە ،لەم کاتانەدا  UCSی ئاسایی بەکەڵكت دێت.
 UCSی ئاسایی هەمیشەیە و جێگیرترە لە  UCSی داینامیکی و ئەگەرلەحاڵەتێکدا بتەوێت تەنێک دروستبکەیت کە هاوڕێک بێت
لەگەڵ ڕووی تەنێکی تردا بەاڵم نەکەوێتە سەرڕووەکەی ئەوا دەبێت  UCSی ئاسایی بەکاربهێنیت.
لە بەش ی » خوالندنەوەی تەنەکان لە  3Dدا بە بەکارهێنانی  UCSی داینامیکی « دا فێری ئەوە بوویت کە چۆن  UCSی داینامیکی
بەکاربهێنیت بۆئەوەی کۆردینات سیستەمەکەت لەگەڵ الیەکی بۆکسەکەدا ڕێکبکەون .بۆئەوەی کە  UCSێک دروستبکەیت کە
لەو شوێنە و شێوەیەدا بمێنێتەوە ئەم هەنگاوانە ئەنجامبدە:
 .1پانێلی  UCSی ناو تابی  Viewفراوان بکە و Faceهەڵبژێرە ،یان  UCS8 F8داخڵبکە.
 .2کلیکی ڕووی تەنێک بکە کە ڕووتەختی کارکردن دەنوێنێت ،دەبینیت کە ئایکۆنی  UCSە کە دەچێتە سەرئەو ڕووەی کە
هەڵتبژاردووە.
 .3لە پەیامی  Enter an option [Next/Xflip/Yflip] <accept>:دا  Acceptهەڵبژێرە یان ئێنتەربکە بۆئەوەی شوێنەکە قبووڵبکەیت.
ئەگەرشوێنەکە هەڵەبوو کلیکی  Undoبکە و دیسان هەوڵبدەرەوە .بژارەی ئەوەشت لە بەردەستدایە کە ڕوویەکی تر
تاقیبکەیتەوە ) ،(Nextتەوەرەی x-بجوڵێنیت ) (Xflipیان تەوەرەی y-بجوڵێنێت ).(Yflip
بۆئەوەی بگەڕێیتەوە بۆ  UCSە کەی پێشترلە کینوبارەوە  Tools NewUCS Previousهەڵبژێرە ،یان لە هێڵی فەرمانەکاندا
 UCS8 P8داخڵبکە .ئەگەربتەوێت بگەڕێیتەوە  WCSلە کینوبارەوە  Tools NewUCS Worldهەڵبژێرە ،یان لە هێڵی
فەرمانەکاندا  UCS8 W8داخڵبکە.
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کارکردن لەگەڵ سیستەمی کۆردیناتی بەکارهێنەر(...UCSبەردەوامە)
دەشتوانیت س ێ خاڵ دیاری بکەیت بۆئەوەی ئەم کارەیان پێ ئەنجامبدەیت ،ئەو کاتە پێویستە ئۆسناپ و کۆمەڵە تەنێک
بەکاربهێنیت ،بۆ ئەنجامدانی ئەمە ئەم هەنگاوانەی خوارەوە جێبەجێ بکە:
 .1پانێلی  UCSی ناو تابی  Viewفراوان بکە و  3-Pointهەڵبژێرە ،یان  UCS8 38داخڵبکە.
 .2لە پەیامی  Specify new origin point <0, 0, 0>:دا ئۆسناپێک بەکاربهێنە وەکو ئۆسناپی  Endpointو ئینجا تەنێک هەڵبژێرە
وەکو سووچی بۆکسێک وەک لەم وێنەیەی خوارەوەدا نیشاندراوە:

 .3لە پەیامی  Spesify point on positive portion of the X-axis:دا سووچێکی ترلەسەرتەوەرەی x-هەڵبژێرە وەک لە دیمەنی
ناوەڕاستی وێنەکەی سەرەوەدا نیشاندراوە .کاتێک کە ئەمە دەکەیت تێبینی هێڵە هەڵواسراوەکە بکە کە دوای نیشاندەر
دەکەوێت کە بە شێوەیەکی کاتی بینراو تەوەرەی x-ی  UCSە نوێکە نیشاندەدات.
 .4لە پەیامی  Specify point on positive-Y portion of the XY plane:دا لە خاڵی بنەچەوە سووچێکی ترلەسەرتەوەرەیy-
هەڵبژێرە وەک لە دیمەنی ناوەڕاستی وێنەکەی سەرەوەدا نیشاندراوە .دیسانەوە تێبینی هێڵە هەڵواسراوەکە بکە کە ئاماژە بە
تەوەرەی y-ی  UCSە نوێکە دەدات.
 .5لە پەیامی  Specify point on positive-Y portion of the XY plane:دا بە پێچەوانەی خاڵەکەی کە بۆ ئاڕاستەی تەورەی x-ی
 UCSە نوێکە دیاری دەکەیت کە دەبێ کەوتبێتە سەرتەورەی x-مەرج نییە ئەو خاڵەی بۆ ئاراستەی تەوەرەی y-دیاری دەکەیت
بەتەواوی کەوتبێتە سەرتەوەرەی y-ی  UCSە نوێکە ،بەڵکو دەتوانیت خاڵێک هەڵبژێریت لەهەرشوێنێکدا بێت بە مەرجێک
ئەو خاڵەی هەڵیدەبژێریت ئاراستەی گشتی تەورەی y-دیاری بکات.
ئەگەرهەچ کاتێک پێت وابێت کە لەوانەیە لە داهاتوودا پێویستت بەوە هەبێت ئەو UCSە نوێیەی کە دروستی دەکەیت
بەکاربهێنیتەوە ئەوا دەتوانیت ناوێک لە  UCSە کە بنێیت بەم شێوەیە :لە پانێلی  UCSی تابی  Viewدا کلیکی ئامرازی  Namedبکە و
لە دیالۆگ بۆکس ی  UCSدا لە لیستی  UCSە کاندا کلیکی الی ڕاستی هەڵبژاردنی  Unnamedبکە و  Renameهەڵبژێرە بۆئەوەی
ناوێکی نوێ بۆ  UCSە کە داخڵبکەیت ،لە کۆتاییدا کلیکی  Okبکە بۆئەوەی لە دیالۆگ بۆکسەکە دەربچیت.

داتاشینی تەنەکان بە بەکارهێنانییەکگرتن  Unionو لێدەرکردن Subtraction
ئێستا وادابنێ کە دەتەوێت کونێکی لوولەکی لە چەقی ئەو سلندەرەی لە وێنەی  15-6دا دروستتکرد دروستبکەیت.
بۆئەنجامدانی ئەمە دەبێت لە سەرەتادا جەستەدارێکی  3Dلە سەرشێوەی کونەکە دروستبکەیت و پاشان ئامرازی
 Subtractبەکاربهێنیت بۆئەوەی کونەکە لەناو سلندەرەکەدا دروستبکەیت .بۆ ئەنجامدانی ئەمە سەرەتا سلندەرەکە و
بۆکسەکە یەکبخە بۆئەوەی وەک تاکە تەنێکیان لێبێت:
 .1لە پانێلی  Solid Editingی تابی  Homeدا کلیکی ئامرازی  Unionبکە.
 .2سلندەرەکە و بۆکسەکە هەڵبژێرە و ئێنتەر بکە.
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هەرچەندە سلندەرەکە و بۆکسەکە لە شێوەی دەرکەوتنیاندا هیچ نەگۆڕاون بەاڵم لەڕاستیدا ئەم دووانە ئێستا گۆڕاون
بۆ تاکە تەنێکی  .3Dئێستا ئەو سلندەرە دروستبکە کە دەبێتە ئەو کونەی کە لە چەقی سلندەرو بۆکسەکەدا دروستی
دەکەیت:
 .1لە پانێلی  3D Modelingی تابی  Homeدا کلیکی ئامرازی  Cylinderبکە.
 .2نیشاندەر بخەرە سەر ڕووی سەرەوەی سلندەرەکە و چاوەڕێ بکە تا نیشاندەر ئاراستەی الری ڕووی سلندەرەکە
وەردەگرێت.
 .3دووگمەی  Shiftدابگرە و کلیکی الی ڕاست بکە و لە لیستەکەدا  Centerهەڵبژێرە.
 .4ئاماژە بۆ لێواری سلندەرەکە بکە و کاتێک کە هێمای ئۆسناپی  Centerلە چەقی سلندەرەکەدا دەبینیت کلیک بکە
(سەیری دیمەنەکەی الی چەپی سەرەوەی وێنەی  15-6بکە).
وێنەی ______16-6
دروستکردن و لێدەرکردنی
سلندەرێک لە جەستەدارە
 3Dە کە

 .5بۆ نرخی نیوەتیرەی سلندەرەکە ژمارە  2داخڵبکە.
 .6نیشاندەر بەرەو خوارەوە بجوڵێنە تا سلندەرەکە لە خوار بۆکسەکەوە دەبینیت ،وەک لە دیمەنی الی ڕاستی
سەرەوەی نیشاندراوە ،ئینجا کلیک بکە بۆئەوەی سلندەرەکە تەواو بکەیت.
بەم شێوەیە تۆ ئێستا شێوەی کونەکەت دروستکرد ،بۆ تەواوکردنی جەستەدارەکە و دروستکردنی کونەکە تیایدا ئامراز
 Subtractبەکاربهێنە بەم شێوەیە:
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 .1لە پانێلی  Solid Editingی تابی  Homeدا کلیکی ئامرازی  Subtractبکە.
 .2لە پەیامی  Select solids and regions to subtract from .. Select Objects:دا بۆکسەکە هەڵبژێرە و ئێنتەربکە.
 .3لە پەیامی  Select solids and regions to subtract .. Select objects:دا سلندەرتازە دروستکراوەکە هەڵبژێرە و ئێنتەربکە.
بەمە کونێک لەناو سلندەرەکەی سەر بۆکسەکەدا دروست دەبێت (سەیری وێنەی  16-6بکە).
لەم ڕاهێنانەدا سلندەرێکمان دروستکرد و لە جەستەدارێکی  3Dترمان دەرکرد بۆئەوەی کونێکی شێوە سلندەری
دروستبکەین .بەهۆی ئەو ئامرازانەی کە تا ئێستا فێریان بوویت دەتوانیت چەندین شێوەی جیاوازی  3Dدروستبکەیت.
ئەنجامدانی گۆڕانکاری لە جەستەدارەکانتدا
کاتێک کە مۆدێلێکی  3Dدروست دەکەیت زۆربە دەگمەن یەکەمجاربەو شێوەیە دەردەچێت کە خۆت دەتەوێت .وادابنێ
کە دەتوێت گۆڕانکاری لەو تەنەی کە لە ڕاهێنانەکەی پێشودا دروستتکرد ئەنجامبدەیت و دەتەوێت کونەکەلە چەقی
سلندەرە گەورەکەوە بگوێزیتەوە بۆ لێواری سلندەرەکە .ڕاهێنای داهاتوو نیشانت دەدات کە چۆن ئەو ئامرازانە
بدۆزیتەوە و بەکاربهێنیت کە پێویستتن بۆ ئەنجامدانی گۆڕانکاری لە جەستەدارە  3Dە کاندا.
ئەو مۆدێلەی کە پێشترئیشت لەسەر کرد لە س ێ تەن پێکهاتبوو :بۆکسێک و دوو سلندەر .ئەم پێکهاتانەی جەستەدارەکە
پێیان دەوترێت تەنی دووەمی بۆ تەنە جەستەدارە سەرەکییەکە .کاتێک کە ئامرازەکانی  Unionو  Subtractو Intersect
بەکاردەهێنیت بۆ کۆمەڵە تەنێک ئەوا تەنەکان یەکدەخرێن و وەک تاکە تەنێکیان لێدێت ،یان هەرهیچ نەبێت لە
سەرەتاوە وا دێتە بەرچاو .لەگەڵ ئەوەشدا تۆ هێشتا هەرئەگەری ئەوەت هەیە کە گۆڕانکاری لە تاکە تەنەکانی کە
جەستەدارە یەکگرتووەکەیان پێکهێناوە ئەنجامبدەیت ،ئەمەش بە داگرتنی دووگمەی کۆنترۆڵ لەو کاتەی کە کلیکی
جەستەدارەکە دەکەیت .ئەمەی خوارەوە تاقیبکەرەوە بۆئەوەی ببینیت کە ئەمە چۆن کاردەکات:
 .1نیشاندەر بخەرە سەر ئەو جەستەدارەی کە لە ڕاهێنانەکەی پێشتردا دروستتکرد .دەبینیت کە هەرهەموو
جەستەدارەکە زەقدەکرێتەوە هەروەک ئەوەی تاکە تەنێک بێت ،ئەگەربێتو کلیکی بکەیت ئەوا هەموو تەنەکە
هەڵدەبژێررێت بە هەموو پێکهاتەکانیەوە (بەاڵم جارێ کلیک مەکە).
 .2دووگمەی  Ctrlدابگرە ونیشاندەرببەرە سەر پێکهاتە جیاوازەکانی جەستەدارەکە .سەرەتا نیشاندەرببەرە سەر
کونەکە ،پاشان بۆسەر سلندەرەکە و لە کۆتاییشدا بۆسەر بۆکسەکە .کاتێک کە ئەمە دەکەیت دەبینیت کە ئەم
تەنانە بەجیا و بەتەنها زەقدەبنەوە لەجیاتی هەموو جەستەدارەکە (سەیری وێنەی  17-6بکە).
 .3لەو کاتەی کە هێشتا دووگمەی  Ctrlت داگرتووە کلیکی چەقی کونەکە بکە .دەبینیت کە سەرەداوەکانی کونەکە
دەردەکەون وەك لە دیمەنی الی چەپی وێنەی  18-6دا نیشاندراوە .وەک لە ڕاهێنانەکانی پێشتردا کردت دەتوانیت
لێرەشدا ئەم سەرەداوانە بەکاربهێنیت بۆ ئەوەی شێوە و شوێنی تەنە هەڵباێراوەکە بگۆڕیت.
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وێنەی ______17-6
تاکە تەنەکان بەجیا و بەتەنها
زەقدەبنەوە کاتێک کە دووگمەی
 Ctrlدادەگریت و کلیکیان
دەکەیت

 .4کلیکی سەرەداوەکەی چەقی سلندەرەکە بکە و نیشاندەر بجوڵێنە .ئەگەربینیت کە کۆنترۆڵکردنی ئەم کردارە
کەمێک قورسە Polar mode ،بکوژێنەرەوە .لەم کاتەدا کە نیشاندەر دەجوڵێنیت دەبینیت کە کونەکە لەگەڵ
نیشاندەردا دەجوڵێت.
 .5کونەکە لەو شوێنەدا جێگیربکە کە لە دیمەنی الی ڕاستی وێنەی  18-6دا نیشاندراوە و کلیک بکە .بەمە تۆ ئێستا
کونەکەت لە چەقەوە گواستەوە بۆ لێواری سلندەرەکە.
 .6دووگمەی  Escداگرە بۆئەوەی هەڵبژاردنەکە البەریت.
وێنەی _______18-6
دەتوانیت ئەو سلندەرەی کە
کونەکەمان پێدرستکرد بۆ
شوێنێکی نوێ بجوڵێنیت بەهۆی
بەکارهێنانی سەرەداوەکەیەوە
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ئەم نمونەیە ئەوەت نیشان دەدات کە دووگمەی  Ctrlگرنگییەکی ئێجگار زۆری هەیە کاتێک کە پێویستت بەوە دەبێت کە
گۆڕانکاری لە جەستەدارەکاندا ئەنجام بدەیت ،چونکە ئەم دووگمەیە ڕێگات پێدەدات کە ئەو تەنانە هەڵبژێتیت کە
مۆدێلێکیان پێکهێناوە .هەرکە تەنەکە هەڵبژێررا ئیتردەتوانیت سەرەداوە سەرەتیرییەکان بەکاربهێنیت بۆ ئەوەی
شێوەکەی بگۆڕیت.

گۆڕینی خاڵی تەماشا لێوەکردن Point of view
لە کۆتاییدا دەتەوێت توانای ئەوەت هەبێت کە مۆدێلەکەت لە چەندین گۆشەی جیاوازەوە ببینیت و بپشکنیت .خۆئەگەر
لەسەردیزاینکردنی تەالرو خانوەبەرە کاربکەیت لەوانەیە تەنانەت بتەوێت دیوی ناوەوەی مۆدێلەکەشت ببینیت .ئۆتۆکاد
هەموو ئەو ئامرازانەی دەستەبەرکردووە کە پێویستتن بۆ ئەوەی ئەو دیدانەی مۆدێلەکان ببینیت کە دەتەوێن .لەم
بەشانەی دادێن ئەو ئامرازو ڕێگا جیاوازانە تاقی دەکەیتەوە کە لەبەردەستدان بۆئەوەی بەهۆیانەوە مۆدێلە  3Dەکان
بپشکنیت و ببینیت لە هەرخاڵێکی بینینەوە کە بتەوێت.
ئەگەرهێشتا ئەو پەڕگەی ڕاهێنانەکەی پێشوت دانەخستووە ئەوا دەتوانیت ئەم ئامرازانە لەسەر مۆدێلەکە تاقی بکەیتەوە .ئەگەرنا دەتوانیت پەڕگەیەکی نوێ
بکەیتەوە بە بەکارهێنانی تێمپلێتی  acad3D.dwtو بۆکسێک یان هەر تەنێکی تربێت تیایدا دروستبکەیت بۆئەوەی وەکو بابەتێکی تاقیکردنەوە و فێربوون کاری لەسەر
بکەیت.

هاتووچۆکردن لە مۆدێلەکەتدا
یەکێک لە یەکەمین ئەرکەکان کە پێویستە لەگەڵ مۆدێلێکدا بیکەیت ئەوەیە لە چەند گۆشەیەکی جیاوازەوە سەیری
بکەیت .بۆ ئەم مەبەستە شەش پاڵوی بینین  ViewCubeباشترین ئامرازە ViewCube .دەزگایەکە کە بەهۆیەوە دەتوانیت
دیمەنێک هەڵبژێریت بە بەکارهێنانی سامپڵێکی شەش پاڵو .پێشترلە بەشێکی پێشووی ئەم چاپتەرە  ViewCubeت بینی.
ئەگەرئێستا لە ڕەسمەکەتدا نایبینیت ئەوا ئەمەی خوارەوە ئەنجام بدە:
 .1سەرەتا بزانە ئاخۆ ستایلی دیدەیی  Visual Styleخراوەتە سەرهەرشتێکی ترجگە لە  2D Wireframeئەمەش بە
هەڵبژاردنی  Conseptual ،3D Hidden ،3D Wireframeیان  Realisticلە لیستی کردنەوە بۆخوارەوەی Visual Style
ە وە لە پانێلی  Viewی تابی  Homeدا( .سەیری وێنەی  19-6بکە).
وێنەی _____19-6
لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی
 Visual Styleکە تیایدا 3D
 Wireframeهەڵبژێراوە
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 .2لە پانێلی  Viewی تابی  Viewدا کلیکی ئامرازی  ViewCubeبکە بۆئەوەی  ViewCubeە کە لەسەرشاشە ببینیت
(وێنەی .) 20-6
وێنەی ___20-6
شەش پاڵوی بینین
 ViewCubeو
هەڵبژاردنەکانی

ئەم لیستەی خوارەوە ئەو ئەرکانە ڕوون دەکاتەوە کە دەتوانیت بەهۆی  VieCubeە وە ئەنجامیان بدەیت:
 کلیکی هێمای خانووەکە بکە بۆئەوەی دیمەنەکەت بگێڕێتەوە بۆ باری سەرەتایی :ئەمە کاتێک دەرکەوتنی
مۆدێلەکەت دەشێوێت.
 بە کلیککردنی وشەکانی  Right ،fron ،topلەسەرViewCubeدەتوانیت دیمەنێکی سەروو ،پێشەوە یان الی
ڕاست یان هەردیمەنێکی تری ڕێک و دروستت دەستبکەوێت.
 کلیکی سووچێکی شەش پاڵوەکە بکە بۆ بینینی دیمەنێکی ئایزۆمەتری ،یان یان کلیکی لێوارێکی بکە بۆئەوەی
دیمەنێکت دەستبکەوێت کە لێوارەکانی دیاربن.
 کلیکی  Nو  Sو  Eو  Wبکە و ڕایانکێشە بۆئەوەی مۆدێلەکە لە ڕووتەختی  X-Yدا بخولێنیتەوە.
 بۆئەوەی دیمەنی تەنێکی  3Dبە سەربەستی بخولێنیتەوە کلیکی شەش پاڵوەکە بکە و ڕایکێشە.
 لە ئایکۆنەکەی خوارووی شەش پاڵوەکەوە  UCSێکی پێشترئامادەکراو هەڵبژێرە یان لە لیستی  UCSە کانەوە
دانەیەکی نوێ دروستبکە.

دەشتوانیت دیمەنەکەت لە دیمەنێکی ڕوانگەیی  Perspectiveەوە بگۆڕیت بۆ دیمەنێکی کەوتگەی تەریبی parallel
 projectionبەکلیککردنی شەش پاڵوەکە و هەڵبژاردنی  Perspectiveیان .Parallel Projection
گۆڕینی شوێنی تەماشا لێوەکردن
ئۆتۆکاد کامێرایەکی هاوتایی بەکاردەبات بۆ ئەوەی یارمەتیت بدات لە دامەزراندنی دیمەنەکان لە مۆدێلە  3Dە کەتدا.
بەبوونی کامێرایەک لە نەرمەکااڵکەدا کامێرایەک و ئامنجێکمان هەیە ،هەر کاتێک بتەوێت دەتوانیت وردی و دەقیقی
کامێراکەش و ئامانجەکەش باشتر بکەیت .ئۆتۆکاد ئامرازێکی تەوەرەیی  Swivelش ی تێدایە بۆئەوەی بەهۆیەوە ئاراستەی
بینین ڕێکبخەیت .ئامرازە تەوەرەییەکە وەکو ئەوە وایە کامێراکەت لە بارێکدا جێگیر بکەیت بەاڵم بەرەو شوێنێکی تر
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ئاراستەی بکەیت .دەتوانیت ئەم ئامرازە تەوەرەییە لە دوو شوێندا بدۆزیتەوە :دەتوانیت لە بگەڕی پێڕستەکانەوە
 ViewCameraSwivelهەڵبژێریت یان لە کاتێکدا لە باری ڕاکێشان  Panیان زوومکرداندایت لە لیستێکی
کورتکراوەوە هەڵیبژێریت .لەم بارەی دواییاندا بچۆرە پانێلی  Navigateی تابی  Viewولەسەر Panکلیکی الی ڕاست بکە و
 Other Navigation Modesو لەوێشەوە  Swivelهەڵبژێرە.

لە سەرەتادا لەوانەیە ئامرازی  Swivelبەتەواوی وەکو ئامرازی  Panدەربکەوێت ،بەاڵم لەڕاسیدا لە جیهانی  3Dدا Pan
کامێراکەش و ئامانجەکەش بەیەکەوە دەجوڵێنێت .بەکارهێنانی  Panتاڕادەیەک وەکو ئاراستەکردنی کامێرایەک وایە لە
دەرەوەی سەیارەیەکدا کە بە تیژی دەڕوات .ئەگەرسەیرکردن لە کامێراەکەوە لەسەر تەنێک بە جێگیری نەهێڵیتەوە ئەوا
مانای ئەوەیە کە تۆ هەموو دیمەنە بینراوەکە ڕادەکێشیت و دەیشێوێنیت .بەکارهێنانی ئامرازی  Swivelوەک ئەوە وایە کە
لە پەڕێکی ڕێگایەکدا وەستابیت و کامێراکە بسوڕێنیتەوە بۆ ئەوەی دیمەنێکی پانۆرامایی گشتگر ببینیت.
بۆ بەکارهێنانی ئامرازی  Swivelئەمەی خوارەوە ئەنجام بدە:
 .1لە پانێلی  Navigateی تابی  Viewکلیکی  Panبکە.

 .2لە ناوچەی ڕەسمکردنەکەدا کلیکی الی ڕاست بکە و Other Navigation
 Modes  Swivelهەڵبژێرە ،یان دەتوانیت ڕاستەوخۆ فەرمانی 3dswivel
داخڵبکەیت.
 .3ڕەسمەکە کلیک بکە و ڕایکێشە بۆئەوەی خاڵی تەماشا لێوەکردن بە دەوری
چەقدا بخولێنیتەوە.

 .4کاتێک ئەو دیمەنەت دەسکەوت کە دەتەوێت کلیکی الی ڕاست بکە و Exit
هەڵبژێرە.
ئەگەرهاتوو دیمەنەکەت بەتەواوی لەدەستدا ئەوا دەتوانیت لە توڵباری کردنەوەی خێرادا ئامرازی  Undoبەکاربهێنیت
بۆئەوەی بگەڕێیتەوە بۆ دیمەنی پێشترو سەرلەنوێ دەست پێبکەیتەوە.
 Swivelلەو کاتەدا بە باشترین شێوە کاردەکات کە بە شێوازی ڕوانگەیی  Perspectiveدیمەنەکە دەبینیت .سەیری بەش ی " گۆڕین لە
شێوازی ڕوانگەییەوە بۆ شێوازی کەوتگەی تەریبی " بکە لە بەشێکی دواتری ئەم چاپتەرەدا.

فڕین بەناو دیمەنەکەتدا
ئامرازێکی تربۆ هاتووچۆکردن بەناو مۆدێلەکەتدا بریتیە لە ئامرازی  .Walk/Flyئەگەرخولیای یاریکردن بیت بە
کۆمپیوتەر ئەوا بەئاسانی لەم ئامرازە تێدەگەیت و حەزی لێدەکەیت .بۆ بەکارهێنانی ئامرازی  Walk/Flyسەرەتا لە پانێلی
 Navigateی تابی  Viewکلیکی  Panبکە و لە ناوچەی ڕەسمکردنەکەدا کلیکی الی ڕاست بکە و Other Navigation Modes
  Walkهەڵبژێرە .دەشتوانیت  Flyهەڵبژێریت کە کەمێک جیاوازڕەفتاردەکات .کاتێک یەکێک لەم دووانە هەڵدەبژێریت
پالێتی  Position Locatorدەکرێتەوە.
ئەگەردیمەنەکەت ڕوانگەیی نەبێت ئەوا پەیامێک دەبینیت کە پرسیارت لێدەکات ئایا دەتەوێت شێوازی ڕوانگەیی Perspective mode
هەڵبکەیت .کلیکی دووگمەی  Changبکە بۆ ئەوەی ئەمە ئەنجام بدەیت.
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پالێتی  Position Locatorدیمەنێکی سەربەرەو خواری شوێنەکەتت دەداتێ لە
مۆدێلەکەتدا .دەتوانیت سەهمەکانی کیبۆردەکەت بەکاربهێنیت بۆئەوەی بە
مۆدێلەکەتدا هاتووچۆ بکەیت .بۆئەوەی ئاراستەی تەماشاکردن بگۆڕیت کلیکی
مشکەکەت بکە و ڕایبکێشە .کۆمەڵێک نیشاندەرئاراستەی ئامانجەکەتت نیشان
دەدەن .ئەگەر کلیکی دووگمەی  Fبکەیت ئەوا شێوازی  Walkدەگۆڕێت بۆ شێوازی ،Fly
دەتوانیت هەریەکە لە شوێنت لە مۆدێلەکەدا و ئەو خاڵەش کە تەماشای دەکەیت
بەهۆی دووگمەکانی سەهمەکانی کیبۆردەوە بگۆڕیت Walk .تاڕادەیەک وەکو  Panوایە.
کاتێک لەشێوازی  Flyدایت ئەوا سەهمەکانی کیبۆرد دەتبەن بەرەو چەقی دیمەنەکەت،
ئەمە بەهۆی نیشاندەرە وە ئاماژەی پێ دەکرێت.
دەتوانیت پالێتی  Position Locatorبەکاربهێنیت بۆئەوەی کۆنترۆڵی دیمەنەکەت بکەیت
بەکلیککردن و ڕاکێشانی کامێراکە یان دیمەنی گرافیکی ئامانجەکە .ئەگەر پێت
باشتربێت دەتوانیت پالێتەکە دابخەیت و بەردەوامبیت لە هاتووچۆکردن بەناو
مۆدێلەکەتدا .کاتێک تەواو بوویت لە بەکارهێنانی  Walkد کلیکی الی ڕاست بکە و Exit
هەڵبژێرە.

تۆمارکردنی فڕین بەناو مۆدێلەکەتدا بەهۆی  ShowMotionە وە
دیمەنێکی جواڵوی هاتووچۆکردن بەناو بااڵخانەیەک یان مۆدێلی تەنێک بۆی هەیە زانیاری زۆردەربارەی دیزاینکردنەکە
بدات بەدەستەوە .ئۆتۆکاد ئامرازی  ShowMotionی تێدایە کە کردارە جیاوازەکان تۆماردەکات لەوانە هاتووچۆکردن
بەناو مۆدێلەکەدا .لە ڕاستیدا  ShowMotionبریتیە لە کۆمەڵێک ئامرازکە بەهۆیانەوە دەتوانیت  fly-throughدروست
بکەیت یان  fly-throughێکی هەبوو تۆماربکەیت.
بۆ ئەوەی  ShowMotionدەست پێ بکەیت کلیکی ئامرازی  ShowMotionلە شریتی دۆخدا بکە ،بەمە توڵباری
 ShowMotionدەردەکەوێت وەکو لە وێنەی  21-6دا نیشاندراوە.
وێنەی _____21-6
ئامرازی  ShowMotionو توڵبارەکەی

لە توڵباری  ShowMotionدا کلیکی ئامرازی گرتەی نوێ  New shotبکە بۆئەوەی  fly-throughێکی نوێ دابمەزرێنیت.
بەمە دیالۆگ بۆکس ی  New View/Shot Propertiesدەردەکەوێت.
پێش ئەوەی گرتەکەت دابمەزرێنیت لە سەرووی دیالۆگ بۆکسەکەدا ناوێکی نوێ بۆ گرتەکەت لە خانەی  View Nameدا
داخڵبکە .پاشان دەتوانیت لە لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Movement Typeلە چەند شێوازێکی جوڵەی پێشتر
دیاریکراوە وە هەڵبژێریت (سەیری وێنەی  22-6بکە).
ئەگەرحەزبکەیت جوڵەی تایبەت بەخۆت بەناو مۆدێلەکەدا دروست بکەیت ئەوا دەتوانیت لە لیستی کردنەوە بۆ
خوارەوەی  View Typeە وە کە لە نزیک سەرووی دیالۆگ بۆکسەکەدایە  Recorded Walkهەڵبژێریت .کلیکی Start
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 Recordingبکە ،بەمە دیالۆگ بۆکسەکە بە شێوەیەکی کاتی دەردەکەوێت بۆئەوەی ڕێگەت پێبدات  fly-throughە کەت
تۆماربکەیت .کلیکی دووگمەی ماوسەکەت بکە بۆئەوەی  fly-throughە کەت دەستپێبکەیت و مەوەستە هەتا لە
تۆمارکردن تەواو نەبیت .هەرکە کلیکتکرد خاڵێکی شین دەبینیت کە باری بێلیەنی دەنوێنێت .کلیکی ماوسەکەت بکە و
بەرەو سەرەوە ڕایکێشە بۆئەوەی دیمەنەکەت بەرەو پێشەوە بەناو مۆدێلەکەدا بجوڵێنیت .کلیک بکە و بەرەو خوارەوە
ڕایکێشە بۆ ژێرخاڵە شینەکە بۆ ئەوەی باك ئەپی بکەیت .دووگمەی  Shiftدابگرە و کلیک بکە بۆئەوەی بەرزی ئاستی
بینین بگۆڕیت .بۆئەوەی جوڵەکە بوەستێنیت نیشاندەر بخەرە سەرخاڵە شینەکە ،ئەمە هەمووی لەو کاتەی هێشتا
دووگمەی ماوسەکەت داگرتووە .کاتێک کە تەواو بوویت دووگمەی ماوسەکە بەرەاڵبکە.
دەتوانیت زنجیرەیەک لە گرتەی ناولێنراو تۆماربکەیت و پاشان هەموویان لێبدەیتەوە بۆئەوەی  fly-throughێکی ئاڵۆز بۆ
مۆدێلەکەت دروست بکەیت.
خەزنکردنی دیمەنێک
لە کۆتاییدا دەگەیتە دیمەنێک کە دەتەوێت خەزنی بکەیت بۆئەوەی هەرکاتێک بتەوێت بەکاری بهێنیتەوە .دەتوانیت
دیالۆگ بۆکس ی  View Managerبەکاربهێنیت بۆئەوەی دیمەنی هەنووکەیی خەزن بکەیت بەناوێک کە خۆت دیاری
دەکەیت .دەتوانیت چەند دیمەن کە بتەوێت خەزن بکەیت و بۆ مەبەستی دیراسەکردن یان نواندن بەکاریان ببەیت.

بۆ خەزنکردنی دیمەنێک لە بگەڕی پێڕستەکانەوە  View Named Viewsهەڵبژێرە یان لە هێڵی فەرمانەکاندا پیتی V
داخڵ بکە ،بەمە دیالۆگ بۆکس ی  View Managerدەردەکەوێت (سەیری دیمەنی الی چەپی وێنەی  22-6بکە).

وێنەی  :22-6دیالۆگ بۆکس ی ( View Managerچەپ) و دیالۆگ بۆکس ی ( New View/Shot Propertiesڕاست)
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کلیکی دوگمەی  Newبکە و لە سەرووی دیالۆگ بۆکس ی  NewViewدا ناوێک بۆ دیمەنەکەت داخڵبکە و لە گروپی
 Boundaryدا  Current Displayهەڵبژێرە و پاشان کلیکی  OKبکە .لە دیالۆگ بۆکس ی  View Manageیشدا کلیکی Apply
بکە و پاشان کلیکی  OKبکە.
لە دواییدا هەرکاتێک بتەوێت دەتوانیت هەردیمەنێکی خەزنکراو لە هەمان ئەم دیالۆگ بۆکس ی  View Managerدا
بدۆزیتەوە و بەکاریبهێنیتەوە .ناوی دیمەنە خەزنکراوەکانت لە لوتکەی بۆکس ی  View listدا لە لیستەکانی Model Views
دا دەردەکەون.
دروستکردن و دامەزراندنی کامێرا
ڕێگایەکی تر بۆ خەزنکردنی دیمەنەکان بەهۆی بەکارهێنانی کامێراکانەوە دەبێت .کامێراکان چەند کۆنترۆڵێکی زیاتر
دەستەبەردەکەن وەکو درێژی تیشکۆ  Focal lengthو گۆشەی بینین  .View angleدەتوانیت کامێراکان لە هەر شوێنێکدا
دابنێیت کە دەتەوێت و بە خێراترین شێوە دیمەنە خەزنکراوەکان بۆ هەر کامێرایەک بێت بەکاربهێنیت .بە پێچەوانەی ئەو
دیمەنانەی کە بەهۆی دیالۆگ بۆکس ی  New Viewە وە خەزن دەکرێن دەتوانیت هەمیشە گۆڕانکاری لە دیمەنەکانی
کامێراکاندا بکەیت.
بۆ درووستکردنی کامێرایەک ئەمەی خوارەوە ئەنجامبدە:
 .1لە پانێلی Viewsی تابی  Viewدا کلیکی ئامرازی کامێرا بکە.
 .2لە پەیامی  Specify camera location:دا کامێرایەک دەبینیت کە بە نیشاندەرەوە نووساوە .شوێنێک بۆ دانانی کامێراکە
هەڵبژێرە ،بەمە کامێراکە لە ڕەسمەکەدا دەردەکەوێت .وەکو لە وێنەی  23-6دا نیشاندراوە.
وێنەی __23-6
دانان و جێگیرکردنی
کامێرا لە ڕەسمەکەتدا

 .3لە پەیامی  Spcify target location:دا سەرەکەی تری کامێراکە بەو ئاراستەیە بەرە کە دەتەوێ و لە شوێنێکدا کلیک
بکە بۆئەوەی شوێنی ئامانجەکە دیاری بکەیت.
 .4لە پەیامی  Enter an option [?/Name/Location/Hight/Target/LEns/Clipping/View/eXit]:دا  Exitهەڵبژێرە.

چاپتەری AutoCAD in Kurdish :6
هەرکە کامێرایەکت دانا ئیتردەتوانیت وەک هەرتەنێکی تری ئۆتۆکاد گۆڕانکاری لە شوێنەکەیدا بکەیت ئەمەش بە
بەکارهێنانی سەرەداوەکان .بۆ ئەنجامدانی ئەمە ،کلیکی کامێراکە بکە بۆئەوەی سەرەداوەکانی دەربکەون .بەمە جگە
لە دیاریکردنی کامێراکە دیالۆگ بۆکس ی  Camera Previewیش دەردەکەوێت بۆ ئەوەی پێشبینینێکی گۆڕانکارییەکانت
نیشانبدات.
پاشان دەتوانیت کلیکی سەرەداوێک بکەیت و بیجوڵێنیت بۆئەوەی شوێنەکەی بگۆڕیت .دیسان کلیک بکەرەوە بۆ
ئەوەی شوێنی سەرەداوەکە جێگیر بکەیت .دەتوانیت نیشاندەر بەسەر کامێراکەدا بەریت یان لەسەرسەرەداوەکانی
ئامانجەکە ڕابگریت پێش کلیککردنی کامێراەکە بۆئەوەی ئامرازی  Gripدەربکەوێت .ئەمە یارمەتیت دەدات لە
ڕێکخستنی شوێنی ستوونی یان  Zی کامێراکەدا.
 .1نیشاندەر لەسەر سەرەداوێکی کامێراکە یان ئامانجەکە دابنێ بەاڵم کلیک
مەکە ،دوای کەمێک ئامرازی  Gripدەبینیت (سەیری وێنەی  24-6بکە).
 .2نیشاندەر بجوڵێنە بۆ ئەو تەوەرەیەی کە دەتەوێت سەرەداوەکەی تیادا
بجوڵێنیت .بەمە هێڵێک دەردەکەوێت کە ڕەنگەکەی هەمان ڕەنگی ئەو
تەوەرەیە وەردەگرێت کە نیشاندەری لەسەر ڕاوەستێنراوە.

وێنەی  :24-6بەکارهێنانی ئامرازی  Gripبۆئەوەی جوكاندنەکە پەیوەست بکەیت بە تەوەرەکانی  Xو  Yو  Zە وە
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 .3کاتێک کە ئەو هێڵەت بینی دەتوانیت کلیک بکەیت بۆئەوەی سەرەداوەکە بە درێژایی ئەو هێڵە بگوازیتەوە (وەک
پێشتر لە وێنەی  22-6دا نیشاندرابوو) .کاتێک کە سەرەداوەکە دەجوڵێنیت دەتوانیت ویندۆی camera preview
بەکاربێنیت بۆئەوەی یارمەتیدەربێت لە ڕێنمایی کردنت بۆ شوێنی سەرەداوەکە.
 .4کاتێک کە دیمەنەکەت بە دڵ بوو دیسانەوە کلیک بکەرەوە بۆئەوەی شوێنی سەرەداوەکە جێگیر بکەیت.
هەرکە کامێرایەکت دروستکرد دەتوانیت لە دیالۆگ بۆکس ی  View Managerە وە دیمەنی ئەو کامێرایە لە ویندۆی
ئۆتۆکاددا بکەیتەوە .بۆ کردنەوەی ئەم دیالۆگ بۆکسە تەنها پیتی  Vلە هێڵی فەرمانەکان داخڵبکە .ئۆتۆکاد ناوێکی بنەڕەتی
دەدا بە کامێرا نوێکان کە  Camer1و  Camera2و بەو شێوەیەیە .کەواتە بۆ بینینی دیمەنەکە لە یەکەم کامێراوە کە
دروستتکردوە کلیکی ناوی کامێراکە بکە لە لیستی  Viewsدا.

گۆڕینی تایبەتمەندییەکانی کامێراکان
بە هەمان شێوەی تەنەکانی تری ئۆتۆکاد کامێراش چەندین تایبەتمەندی
هەیە .کلیکی کامێرایەک بکە و ئینجا کلیکی الی ڕاست بکە و لەوێوە
 Propertiesهەڵبژێرە .بەمە پالێتی  Propertiesی کامێراکە دەردەکەوێت.
دوو تایبەتمەندی زۆر گرنگ هەن کە زیاتر لەگەڵیان ئاشان دەبیت
ئەوانیش ناوی کامێرا  Nameو درێژی عەدەسە  Lens lengthن .لەوانەیە
بتەوێت ناوی کامێرا بگۆڕیت بۆ ناوێکی پڕماناتر کە لەگەڵ پڕۆژەکەتدا
بگونجێت .بەهۆی درێژی عەدەسەوە دەتوانیت بواری بینین دیاری
بکەیت کە بە درێژی تیشکۆ  Focal lengthدەڕدەبڕڕێت (سەیری وێنەی
 25-6بکە).

وێنەی __25-6
پالێتی  Propertiesی
کامێرایەک کە ناوی
کامێراکە و درێژی
عدەدەسەکەی تێدایە

گۆڕین لە شێوازی ڕوانگەییەوە بۆ شێوازی کەوتگەی تەریبی
کاتێک کە ڕەسمێکی نوێ دروست دەکەیت بە بەکارهێنانی تێمپلێتی  acad3D.dwtئەوا خۆکارانە دیمەنێکی ڕوانگەیی
 Perspective Viewپەڕگەکەت دراوەتێ .ئەگەر ستایلێکی کەوتگەی تەریبی  Parallel Projectionدیمەنەکەت بوێت ئەوا لە
لیستە کورتکراوەکەی  ViewCubeە وە  Parallelهەڵبژێرە (سەیری وێنەی  26-6بکە) .کلیکی الی ڕاستی  ViewCubeبکە بۆ
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بینینی لیستەکە .دەتوانیت بگەڕێیتەوە بۆ دیمەنی ڕوانگەیی بەهۆی کلیککردنی  Perspectiveلە هەمان لیستدا ،وەکو لە
وێنەی  26-6دا نیشاندراوە.
وێنەی _26-6
بژارەکانی  Parallelو
 Perspectiveلە لیستە
کورتکراوەکەی
 VieCubeدا

دەشتوانیت لە شریتی دۆخدا کلیکی ئامرازی  Panبکەیت و ئینجا کلیکی الی ڕاست بکەیت و لە لیستە کورتکراوەکەوە  Parallelیان
 Perspectiveهەڵبژێریت.

دروستکردنی شێوە  3Dیەکان لە تەنە  2Dیەکانەوە
جەستەدارە س ێ ڕەهەندیە بنچینەییەکان زۆرگرنگن بۆ دروستکردنی شێوە سەرەتاییەکان ،بەاڵم زۆرکات تۆ دەتەوێت
شێوەیەکی  3Dدروستبکەیت لە شێوەیەکی ئاڵۆزترەوە .دەتوانیت تەنە  2Dە کان هەڵبپۆقێنیت و بیانکەیتە  3Dبە
بەکارهێنانی ئامرازی تایبەت کە لە پانێلی  3D Modellingدا هەیە .بۆ نمونە ،دەتوانیت شێوەیەک دروستبکەیت و پارچە
پارچەی بکەیت پاشان هەڵیبپۆقێنیت و بیکەیتە  3Dوەکو لە بەش ی سەرەوەی وێنەی  27-6دا دیارە .یان دەتوانیت چەند
تەنێکی  2Dکە ژیرانە لە چەند شوێنێکی ستراتیجیدا دانراون و دەکرێت ڕوویەکی جواڵو دروستبکەن بەکاربهێنیت وەکو بۆ
نمونە باڵی فڕۆکەیەک ،وەک لە بەش ی خوارەوەی وێنەی  27-6دا نیشاندراوە.
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وێنەی __27-6
دەتوانیت پۆلی الینی
داخراو بەکاربهێنیت بۆ
دروستکردنی شێوەی
3D

هەڵپۆقاندنی پۆلی الینەکان
دەتوانیت چەندین جەستەداری شێوە جیاواز بخەیتە ناو ڕەسمەکەتەوە .بۆ نمونە دەتوانیت گۆیەک دروستبکەیت بە
هەڵبژاردنی  Sphereلە پانێلی  3D Modellingە وە ،پاشان دەتوانیت بەهەمان شێوەی کێشانی بازنەیەک خاڵێک بۆ
چەقەکەی هەڵبژێریت و نیوەتیرەکەی داخڵبکەیت ،بەاڵم لەم حاڵەتەدا گۆیەکی جەستەدارت دەست دەکەوێت.
ڕێگەیەکی تربۆ دروستکردنی جەستەدارەکان بریتیە لە هەڵپۆقاندنیان لە پۆلی الینە داخراوەکانەوە .ئەمە ڕێگەیەکی
ئاسانە چونکە دەتوانیت پۆلی الین بۆ هەموو شێوەکان دروستبکەیت و هەڵیبپۆقێنیت بۆ شێوەی زۆر ئاڵۆز.
لەم ڕاهێنانەی خوارەوەدا سەرەتا بە پێنج الیەک دەست پێدەکەیت کە ئەمە لە ڕاستیدا خۆی پۆلی الینێکی داخراوە .لەو
پێنج الیەوە چەندین ئامراز بەکاردەهێنیت بۆئەوەی بۆکسێک دروستبکەیت.
 .1پەڕگەیەکی نوێ بکەرەوە بە بەکارهێنانی تێمپلێتی .acad3D.dwt
 .2لە پانێلی  Drawی تابی  Homeدا  Polygonهەڵبژێرە.
 .3لە پەیامی  Enter number of sides <4>:دا ژمارە  5داخڵبکە.
 .4لە پەیامی  Specify center of polygon or [Edge]:دا نرخی  0,0داخڵبکە.
 .5لە پەیامی  Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <1>:دا ئێنتەربکە.
 .6لە پەیامی  Specify radius of circle:دا ژمارە  17داخڵبکە .بەم شێوەیە چەندالیەکی  2Dت دەست دەکەوێت بەشێوەی
ئەوەی کە لە الی چەپی وێنەی  28-6دا نیشاندراوە.
ئەگەرتەنێک هەڵبپۆقێنیت کە داخراو نەبێت ،وەکو هێڵێک یان کەوانێک ،ئەوا ئامرازی  Extrudeڕوویەکی  3Dدروست دەکات.

ئێستا ئامادەیت بۆ گۆڕینی پێنج الکە بۆ تەنێکی :3D

 .1لە پانێلی  3D Modellingی تابی  Homeدا کلیکی ئامرازی  Extrudeبکە ،یان لەهێڵی فەرمانەکاندا وشەی Extrude
داخڵبکە.
 .2لە پەیامی  Select objects:دا پێنج الکە هەڵبژێرە و ئێنتەربکە.
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 .3لە پەیامی  Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle]:دا دەبینیت کە پینج الکە ئێستا گۆڕاوە بۆ
جەستەدارێکی  3Dکە بەرزییەکەی دوای نیشاندەردەکەوێت .ئێستا ژمارە  3داخڵبکە بۆئەوەی بەرزی
هەڵپۆقاندنەکە بکەیتە  3یەکە .بەم شێوەیە پێنج الکە فراوان دەبێت و دەگۆڕێت بۆ پێنج الیەکی س ێ ڕەهەندی وەکو
لە الی ڕاستی وێنەی  28-6دا دیارە.
وێنەی __28-6
ڕەسمکردنی پێنج
الیەکی س ێ ڕەهەندی
3D

لە ڕاهێنانەکەی پێشوودا چەند الیەکی ئاساییت هەڵپۆقاند ،بەاڵم لە ڕاستیدا تۆ دەتوانیت هەر شێوەیەکی تربتەوێت
هەڵبۆقێنیت بە بەکارهێنانی پۆلی الینە کراوە یان داخراوەکان .بۆ نمونە ،دەتوانیت شێوە چەماوەییە زۆرئاڵۆزەکانیش
هەڵبپۆقێنیت وەکو لە وێنەی  29-6دا نیشاندراوە.
وێنەی __29-6
نمونەی چەند پۆلی الینێکی
داخراو کە هەڵپۆقیندراون
بۆ جەستەداری 3D

شێوە هەڵپۆقێندراوەکانی کە لە پۆلی الینە کراوەکانەوە دروست دەبن
ڕووی  3Dن کە هیچ ئەستوراییەکیان نییە .دەتوانیت ئەستوری
بدەیت بەم جۆرە تەنانە بە بەکارهێنانی ئامرازی  Thickenکە لە
پانێلی  Solid Editingی تابی  Homeدایە (سەیری وێنەی  30-6بکە).

وێنەی __30-6
ئامرازی  Thickenلە
پانێلی  Solid Editingدا
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کلیکی ئامرازی  Thickenبکە و تەنەکە یان ڕووە  3Dە کە هەڵبژێرە کە دەتەوێت ئەستورایی بدەیتێ .لە پەیامی
 thickness <0,0000>:دا ئەو ئەستورییە داخڵبکە کە دەتەوێت .وێنەی  31-6نمونەی چەند ڕوویەکی ئەستورکراو نیشان
دەدات.
Specify

وێنەی _31-6
نمونەی چەند ڕوویەک
لە پێش و لە دوای
بەکارهێنانی ئامرازی
 Thickenبۆیان

پشکنین بۆ پێکداچوون و دۆزینەوەییەکتربڕینی شێوە  3Dە کان
لە ڕاهێنانێکی پێشوودا بینیمان کە چۆن دەتوانین کە جەستەدارە  3Dە کان لێكبدەین بە چەندین شێوازی جۆراوجۆر بۆ
پێکهێنانی جەستەدارییەکخراوی ئاڵۆزتر .ئامرازێکی تری بەسوود بۆ گۆڕانکاریکردن لە جەستەدارەکاندا بریتیە لە
ئامرازی  .Interfereبەهۆی ئەم ئامرازەوە دەتوانیت یەکتربڕینی دوو جەستەدار بدۆزیتەوە.

وێنەی :32-6دروستکرنی کۆپییەک لە تەنێکی جەستەدار بە بەکارهێنانی ئامرازی  :Interfereئەم فەرمانە دەرئەنجامێکی
یەکتربڕینی ئەم دووتەنە دروست دەکات کە دەتوانرێت بگوازرێتەوە بۆ بەشەکانی تری ڕەسمەکە.
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ئەمەش بۆی هەیە زۆربەسوود بێت کاتێک دەتەوێت بەشێکی جەستەدارێک دروستبکەیتەوە یان ئەگەر بتەوێت بزانیت
ئاخۆ دوو جەستەداری  3Dیان زیاتر بەیەکەوە بەستراونەتەوە یان نا .لە ئەنجامی بەکارهێنانی  Interfereجەستەدارێکی
 3Dنوێ دروست دەبێت کە لە شێوەی دەرئەنجامی لێکدانی دوو جەستەدارە لێکدراوەکە دەچێت.
وێنەی  32-6نیشانی دەدات کە چۆن دەتوانیت تاقێکی دیوارێک و بۆکسێک هەڵبپۆقێنی بۆئەوەی نوسخەیەکی بچوکترلە
تاقەکە دروستبکەیت.
گۆڕینی تەنە  3Dکان لە وەشانەکانی پێشووە وە بۆ ڕووە س ێ ڕەهەندییەکان 3D Surfaces
تایبەتمەندی  Thickenبریتیە نی یە لە ئەستوری تەنەکان .ئەگەرکەمێک شارەزاییت هەبێت لە ئۆتۆکاد  3Dدا ئەوا ئەوە دەزانیت کە
دەکرێت تایبەتمەندی ئەستوری تەنێک بگۆڕیت بۆئەوەی تەنەکە بکەیتە  .3Dبەاڵم تەنێک کە ئەستوری یەکی هەبێت ناتوانرێت ئەو
ئامرازانەی بۆ بەکاربێت کە لەم چاپتەرەدا باسمان کردن .دەتوانیت تەنێکی  2Dسادە کە یەستوری یەکی هەیە بگۆڕیت بۆ ڕوویەکی 3D
تەواو بەهۆی بەکارهێنانی ئامرازی  Surfaceە وە کە لە پانێلی  Solid Editingی فراوانکراودایە.

کلیکی ئامرازی  Convert to Surfaceبکە و ئەو تەنانە هەڵبژێرە کە دەتەوێت بیانگۆڕیت و پاشان ئێنتەربکە .بەمە تەنەکان دەبنە ڕووی 3D
تەواو .هەرکە ئەمەت ئەنجامدا ئیتردەتوانیت ئامرازی  Thicken Surfaceبەکاربهێنیت .لەگەڵ ئەوەشدا دەتوانیت پۆلی الینێکی داخراو کە
نرخی ئەستوری یەکەی لە سفرگەورەترە بگۆڕیت بۆ جەستەدارێک بە بەکارهێنانی ئامرازی  .Convert to Solidکە ئەمیش هەرلە پانێلی
 Solid Editingی فراوانکراودایە.

بۆ کارکردن لەگەڵ فەرمانی  Interfereدا ئەم هەنگاوانەی خوارەوە ئەنجامبدە:
 .1لە پانێلی  Solid Editingی تابی  Homeدا کلیکی ئامرازی  Interfereبکە یان لە هێلی
فەرمانەکاندا وشەی  Interfereداخڵبکە.
 .2لە پەیامی  Select first set of objects or [Nested selection/Setting]:دا تاقەکە هەڵبژێرە و ئێنتەربکە.
 .3لە پەیامی
 <check>:دا بۆکسەکە هەڵبژێرە و ئێنتەربکە .بەمە دیالۆگ بۆکس ی
 Interference Checkingدەردەکەوێت.

]Select second set of objects or [Nested selection/check first set

 .4لەگەڵ ئەمەدا تەنە هەڵبژێرراوەکان بەشێوەیەکی کاتی شەفاف دەبن و
تەنها شوێنییەکتربڕینیان دەردەکەوێت.
 .5نیشانەی ە کە لە خانەکەی بەردەم Delete Interference object
 created on Closeالبەرە و پاشان کلیکی  Closeبکە.
 .6ئێستا بۆکسەکە بسڕەوە بۆئەوەی تەنە  Interfereکراوەکە دەربخەیت.
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وەکو لە ناوەکەیەوە دیارە ئامرازی  Interfereبۆئەوە دروستکراوە تا بەهۆیەوە پشکنین بۆ بەیەکداچوونی نێوان
جەستەدارە  3Dو ڕووەکاندا ئەنجامبدەیت .لەم نمونەیەدا ئەوەی کە ئەنجامتدا ئەوە بوو کە تۆ شێوەیەکی  3Dنوێت لە
دوو شێوەی پێشت ڕەسمکراوە وە دروستکرد .ئەگەرتەنها بتەوێت پشکنین بۆ بەیەکداچوون ئەنجام بدەیت ئەوا
دەتوانیت هەر بەچاو لە هەنگاوی  3دا یەکتربڕینی دوو تەنەکە ببینیت .لە دیالۆگ بۆکس ی  Interference Checkingدا
ئامرازەکانی  Zoomو Panو  3D Orbitی تێدایە بۆئەوەی بەهۆیانەوە بە یەکداچوونی تەنەکان بپشکنیت.دووگمەکانی
 Previousو  Nextدەتگوازێتەوە بۆ شێوەی بەیەکداچووی دواتر ئەگەرهاتوو زیاتر لە تەنێکی  Interfereکراو لە
ڕەسمەکەدا هەبوو .هەڵبژاردنی  Zoom to pairوادەکات کە دیمەنەکە یەکسەرخۆکارانە زووم بکاتە سەرتەنە  Interfereە
کە.
ئەگەرتەنها بتەوێت یەکتربڕینی دوو جەستەداردروستبکەیت و دوو تەنە ئەسڵی یەکە بسڕیتەوە ،ئەوا دەتوانیت فەرمانی Intersect
بەکاربهێنیت .کلیکی ئامرازی  Intersectبکە هەرلە پانێلی  Solid Editingی تابی  Homeدا یان بچۆرە Modify  Solid Editing 
 Intersectو پاشان دوو تەنەکە هەڵبژێرە کە دەتەوێت یەکتربڕینیان دروستبکەیت.

س
قۆقزکردنی سووچەکان
ئامرازێکی زۆربەسوود بۆ هەموارکردنی جەستەدارە  3Dکان کە بەکارهێنانی لە  2Dباوترە بریتیە لە ئامرازی  .Filletئەگەر
بتەوێت سووچەکانی جەستەدارێکی  3Dقۆقزبکەیت ئەوا دەبێت ئامرازی  Filletبەکاربهێنیت ،بەاڵم  Filletتاڕادەیەك
بەشێوەیەکی جیاواز ڕەفتاردەکات کاتێک بۆ جەستەدارە  3Dکان بەکاری دەهێنیت وەک لەوەی بۆ تەنە  2Dکان بەکاری
دەبەیت.
بۆ دەستکردن بە بەکارهێنانی  Filletدەتوانیت ئامرازەکە لە پانێلی  Modifyی تابی  Homeدا کلیک بکەیت و ئینجا لێواری
ئەو جەستەدارە هەڵبژێریت کە دەتەوێت  filletی بکەیت (سەیری وێنەی  33-6بکە) .بەمە لێوارە هەڵبژێرراوەکە زەق
دەکرێتەوە و داوات لێدەکرێت کە نیوەتیرەی  Filletکردنەکە داخڵ بکەیت .هەرکە نیوەتیرەکەت داخڵكکرد ئیتردەتوانیت
لێوارەکانی تری تەنیشتی هەڵبژێریت بۆئەوەی ئەوانیش  filletبکەیت .دوای هەڵبژاردنی هەموو ئەو لێوارانەی کە دەتوێت
ئێنتەربکە بۆئەوەی کردارەکە بە ئەنجام بگەیەنیت ،وەکو لە وێنەی  33-6دا نیشاندراوە.
وێنەی _33-6
هەڵبژاردنی ئەو لێوارانەی
کە  filletیان دەکەیت
لەگەڵ ئەنجامەکەیدا
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هەڵپۆقاندن بە درێژایی ڕێڕەوێک
ئێستا بینیت کە چۆن دەتوانیت پۆلی الینێك هەڵبپۆقێنیت بۆئەوەی بیکەیتە س ێ ڕەهەندی .بەهۆی ئەم ڕێگەیەوە
دەتوانیت چەند شێوەیەکی  3Dسادە دروستبکەیت ،بەاڵم ئەی ئەگەر بتەوێت شتی تری ئاڵۆزتردروستبکەیت چی
دەکەیت؟
بەهۆی ئامرازێکەوە کە پێی دەوترێت ئامرازی  Sweepدەتوانیت تەنێکی  2Dهەڵبپۆقێنیت بە درێژایی ڕێڕەوێکی ئاڵۆز.
دەتوانیت ڕێڕەوەکە دەسنیشانبکەیت بەهۆی بەکارهێنانی پۆلی الینێک یان سپلینێک.
وێنەی _34-6
ڕەسمی  2Dی بڕگەی
دیواری بینایەک و
ڕێڕەوە/شوێن پای
هەڵپۆقاندنی

دەشتوانیت فەرمانی  Chamferبەکاربهێنی بۆ لێداتاشین لە لێوارەکانی جەستەدارە  3Dکان Chamfer .یش هەربە هەمان شێوەی Fillet
کاردەکات.

وێنەی  34-6چۆنێتی دروستکردنی دیوارێکی دەرەوەی بینایەک نیشان دەدات ئەمەش بە بەکارهێنانی پۆلی الینێک کە
شێوەی چوارچێوەی دیوارەکە دیاری دەکات لەگەڵ پۆلی الینێکی ترکە ڕێڕەوی هەڵپۆقا ندنەکە دەنوێنێت.
بۆ بینینی چۆنێتی کارکردنی بژارەی  Pathچوارچێوەی ئەو شێوەیە ڕەسم بکە کە دەتەوێت هەڵیبپۆقێنیت و ئینجا ئەو
ڕێڕەوە ڕەسم بکە کە دەتەوێت بەکاری بهێنیت بۆ هەڵپۆقاندنی چوارچێوەکە .وێنەی  34-6نمونەی چوارچێوەیەک و
ڕێڕەوێک لە دیمەنێکی ئایزۆمەتریدا نیشان دەدات.
سامپڵی چوارچێوەکە لە وێنەی  34-6دا بریتیە لە پرۆپەڕگەی یان بڕگەی دیوارێکی بینایەک .ڕێڕەوەکەش بریتیە لە شوێن
پا  Footprintی بیناکە .شوێن پاکە کەلێنێکی تێدایە بۆئەوەی شوێنێک دابین بکات تا
چوارچێوەکەی لەسەردابنێیت وەک لەدواییشدا دەیبینیت.
هەرکە چوارچێوەکە و ڕێڕەوەکەت ڕەسمکرد ئەمەی خوارەوە ئەنجام بدە:
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 .1لە پانێلی  Modellingدا کلیکی سەرەتیرەکەی ژێر Extrudeبکە و لە لیستەکەدا ئامرازی  Sweepهەڵبژێرە یان لەهێڵی
فەرمانەکاندا وشەی  sweepداخڵبکە.
 .2لە پەیامی  Select objects to sweep:دا چوارچێوەکە هەڵبژێرە.
 .3لە پەیامی  Select sweep path or [Alignment/Base point/Scale/Twist]:دا پیتی  bبۆ بژارەی  Baseداخڵبکە و ئینجا ئەو
شوێنە دەقیقە لەسەرچوارچێوەکە هەڵبژێرە کە دەبێت لێوەی شوێن ڕێڕەوەکە بکەوێت .لە نمونەی دیوارەکەدا
سووچی دەرەکی بنکەی چوارچێوەکە دەبێتە شوێن پای بیناکە ،کە لێوەی چوارچێوەکە شوێنی ڕێڕەوەکە دەکەوێت و
بیناکە دروست دەبێت.
 .4لە کۆتاییدا ڕێڕەوەکە هەڵبژێرە ،بەمە چوارچێوەکە بەدرێژایی ڕێڕەوەکە هەڵدەپۆقێت .دیمەنی الی ڕاستی وێنەی
 34-6چوارچێوەکە و ڕێڕەوەکە نیشان دەدات دوای بەکارهێنانی ئامرازی  sweepو ئەنجامدانی کرداری
هەڵپۆقینەکە.
هەرچەندە لە وێنەی  34-6دا دیوارێکمان وەکو نمونە بەکارهێنا ،بەاڵم تۆ دەتوانیت ئەم شێوازە بەکارببەیت بۆ ئەوەی
هەرچەندێک شێوەی هەڵپۆقێنراو بەدرێژایی ڕێڕەوێک کە بتەوێت دروستبکەیت .شێوەکە دەکرێت شێوەیەکی زۆر سادەی
وەک تەنها بازنەیەک کە بە درێژایی کێرڤێک هەڵدەپۆقێنرێت بۆ دروستکرنی شێوەیەکی لوولەکی یان بڕگەی دیوارێک
بەدرێژایی شوێن پایەک وەکو نمونەکەی پێشوو .مەرج نییە ڕێڕەوەکە لەهەمان ڕووتەختی چوارچێوەکەدا بێت .دەتوانیت
ڕێرەوەکە وا دروستبکەیت کە بەهەرئاڕاستەیەکدا بێت بڕوات لە بۆشاییە  3Dییەکەدا .ئۆتۆکاد ئامرازی  Helixیش ی تێدا
دەستەبەرکراوە کە دەتوانیت بەکاری بهێنیت بۆ ڕەسمکردنی دانەکانی بڕغۆکان یان پلیکانی بازنەیی گەراجێکی پارکینگ.
دروستکرنی  Helixێک
لەوانەیە یەکێک لە باوترین ئامرازەکانی  3Dئەو دانەیەبێت کە بەهۆیەوە بتوانیت دانەکانی بڕغۆیەک ڕەسمبکەیت.
ئۆتۆکاد ئامرازی  Helixی تێدا دەستەبەرکراوە کە دەتوانیت بەکاری بهێنیت بۆ دروستکردنی ڕێڕەوێکی حەلەزۆنی .پاشان
دەتوانیت بڕگەیەکی پانی دانێکی بڕغۆیەک دروستبکەیت و ڕێڕەوە حەلەزۆنییەکە بەکاربهێنیت بۆئەوەی شێوەی 3D
دانەکانی بڕغۆکە دروستبکەیت .بۆ ڕەسمکردنی ڕێڕەوە حەلەزۆنییەکە ئەمەی خوارەوە ئەنجامبدە:

 .1لەوە دڵنیابە کە لەبواری کاری  3D Modellingدایت و لە پانێلی  Drawی تابی  Homeدا کلیکی ئامرازی Helix
بکە ،بەمە ئەم پەیامەت بۆ دەردەکەوێت:
Twist=CCW

Number of turns = 3.0000
Specify center point of base:

 .2لە ناوچەی ڕەسمکردندا کلیکی شوێنێک بکە بۆ چەقی  helixە کە ،یان دەشتوانیت کۆردیناتی خاڵی چەقەکە
داخڵبکەیت.
 .3لە پەیامی  Specify base radius or [Diameter] <1.0000>:دا نیوەتیرەیەک بۆ  helixە کە داخڵبکە.
 .4لە پەیامی  Specify top radius or [Diameter] <1.0000>:دا دەتوانیت نرخێکی جیاوازبۆ نیوەتیرەکە داخڵبکەیت ئەگەر
بتەوێت  helixە کە وردە وردە نیوەتیرەکەی بگۆڕێت لە بنکەکەیەوە بۆ لوتکەکەی.
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 .5لە پەیامی  Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/turn Height/twist] <1.0000>:دا دەتوانیت بەرزییەک بۆ  helixە
کە هەڵبژێریت .وێنەی  Helix 35-6ێک نیشان دەدات کە نیوەتیرەی بنکەو لوتکەکەی  9یە و بەرزییەکەش ی  6ە.
هەرکە  helixە کەت دروستکرد ئیتردەتوانیت لەگەڵ ئامرازی  sweepدا بەکاری بهێنیت بۆئەوەی شێوە حەلەزۆنییەکە
دروستبکەیت .ئەگەر بڕیاربدەیت کە دوورییەکانی  helixێکی پێشترڕەسمکراو بگۆڕیت ئەوا بۆ ئەنجامدانی ئەمە دەتوانیت
پالێتی  Propertiesبەکاربهێنیت .سەرەتا  helixە کە هەڵبژێرەو ئینجا کلیکی الی ڕاست بکە و  Propertiesهەڵبژێرە ،یان هەر
دەبڵ کلیک لەسەر helixە کە بکە .دەتوانیت گۆڕانکاری لە نیوەتیرە و بەرزی و ژمارەی پێچەکانی  helixدا ئەنجام بدەیت.
لە بیرت بێت کە دەشتوانیت ژمارەی پێچەکان و بەرزی پێچەکان و ئەو ئاراستەیەی کە  helixوەری دەگرێت (ئاراستەی
بادان) دەستنیشان بکەیت .بۆ دیاریکردنی ئاراستەی بادان لە هەنگاوی پێنجەمی سەرەوەدا  Wداخڵبکە بۆئەوەی بژارەی
 Twistهەڵبژێریت وپاشان  CWبۆ بادان بە ئاراستەی میلی کاژێرو  CCWبۆ بادان بە پێچەوانەی میلی کاژێرداخڵبکە.
وێنەی __35-6
ڕێڕەوی  helixێک و
بازنەیەک کە بەسەریدا
جێبەجێکراوە بە
بەکارهێنانی ئامرازی
sweep

دروستکردنی سەقف بەناو چەند شێوەیەکی جۆراوجۆردا
لە وێنەی  27-6ی پێشووتردا تەنێک دەبینیت کە شێوەی باڵێکی هەیە و لە کۆمەڵە بڕگەیەکی پانی  2Dە وە پێکهێنراوە .لە
ڕاستیدا ئەو ئامرازەی کە بەکارهاتووە بۆ دروستکردنی ئەم ڕووە قۆقزە ئامرازی  Loftە .بەهۆی ئامرازی  Loftە وە
دەتوانیت شێوەی سەربەست و داتاشراوی وەک باڵ و دەسکی بەلوعە یان هەچ شێوەیەکی تری داتاشراو دروستبکەیت.
ئەگەر بتوانیت کۆمەڵە بڕگەیەکی پانی  2Dبۆ تەنێکی  3Dدیاری بکەیت و ڕەسمبکەیت Loft ،شێوە  3Dە کەت بۆ دروست
دەکات .تەنەکە مەرج نییە جەستەدار بێت .دەتوانیت  Loftبۆ پۆلی الینە کراوەکان و کەوان و هێڵەکانیش بەکاربهێنیت بە
مەبەستی دروستکردنی ڕووەکان وەکو بۆ نمونە دروستکردنی مۆدێلێکی تێرەینی  3Dلە هێڵی کونتوری  2Dە وە.
ئەم نمونەیەی خوارەوە جووتێک کەوان وەک نمونە بەکاردەهێنێت بۆ نیشاندانی چۆنێتی کارکردنی ئامرازی .Loft
هەروەها ئەوەش نیشان دەدات کە دەتوانیت بۆکسێک بەکاربهێنیت بۆ خستنە ڕووی تەنێک.
 .1لە پانێلی  Modellingدا ئامرازی  Boxبەکاربهێنە و بۆکسێک دروست بکە وەکو ئەوەی لە وێنەی  36-6دا
نیشاندراوە.
 .2لە پانێلی  Drawدا  Arcهەڵبژێرە و پاشان بەیارمەتی تایبەتمەندی  UCSی داینامیکی کە پێشتر لەم چاپتەرەدا
باسمانکرد کەوانێک لەسەرالیەکی بۆکسەکە ڕەسمبکە ،وەک ئەوەی لە وێنەی  36-6دا دەیبینیت .بیرت بێ کە
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نیشاندەردەگۆڕێت بۆئەوەی نیشانی بدات کە لەگەڵ کام ڕوودا ڕێکخراوە ،هەروەها هێڵێکی خەتخەتیش بەدەوری
ڕووەکەدا دەردەکەوێت.
 .3کەوانێکی ترڕەسم بکە ،وەک لە وێنەی  36-6دا نیشاندراوە.
 .4لە پانێلی  Drawدا  Polylineهەڵبژێرە و پاشان س ێ پارچە پۆلی الین ڕەسم بکە وەک ئەوەی لە وێنەکەدا نیشاندراوە.
کە س ێ پارچە پۆلی الینەکەت ڕەسمکرد ئێنتەربکە بۆئەوەی لە ئامرازی  Polylineبچیتە دەرەوە.
وێنەی __36-6
ڕەسمکردنی بۆکسێک
لەگەڵ دوو کەوان و پۆلی
الینێک لە ناویدا

لێرەدا دەبینیت کە چۆن دەتوانیت بۆکسێک بەکاربهێنیت بۆئەوەی تارمەتی بدات لە ڕەسمکردنی تەنێک لە بۆشاییەکی 3D
دا .بەهۆی بۆکسەکەوە و بەیارمەتی  UCSی داینامیکی دەتوانیت کەوانەکان لە ڕووتەختێکی شاقوڵی کە ستونە لەسەر
 WCSی بنەڕەتی ئاراستەبکەیت.
ئێستا کەوانەکان بگوێزەرەوە تاوەکو بتوانیت بەکارهێنانی ئامرازی  Loftپراکتیزە بکەیت:
 .1کلیکی بۆکسەکە بکە و پەنجە بنێ بە دووگمەی  Deleteدا بۆئەوەی بیسڕیتەوە .تۆ بۆکسەکەت بەکارهێنا وەکو
یارمەتیدەرێک بۆ کێشانی تەنە  2Dکان لەسەر ڕووتەختێک کە تەنها ئەستونە لەسەر ڕووتەختی .XY
 .2کلیکی کەوانەکەی سەرەوە بکە بەشێوەیەک ببێتە تاکە تەنی
هەڵبژێرراو ،ئینجا نیشاندەرلەسەرچەقەکەی دابنێ ،بەمە
ئامرازی  Gripلەسەرسەرەداوی خاڵی چەقەکە دەردەکەوێت.
 .3نیشاندەر لەسەر تەوەرەی x-ی سووری ئامرازی  Gripدابنێ.
بەمە هێڵێکی سووردەبینیت کە بەدرێژایی ئەو تەوەرەیە
دەردەکەوێ کە تۆ ئیشارەتی بۆ دەکەیت لەسەرئامرازی  Gripە
کە.

 .4لەو کاتەدا کە هێڵە سەوزەکە دەرکەوتووە کلیکی ئامرازی Grip
بکە .ئێستا کاتێک کە نیشاندەردەجوڵێنیت کەوانەکە دوای دەکەوێت و پابەندیش دەبێت بە تەوەرە سوورەکەوە.
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 .5نیشاندەرەکە وا دابنێ کە کەوانەکە زیاتربکەوێتە الی ڕاستەوە ،وەکو لە وێنەی  37-6دا نیشاندراوە و ئینجا کلیکی
بکە .گرنگ نییە زۆردەقیقیش نەبیت ،چونکە ئەمە تەنها بۆئەوەیە کە بەشێوەیەکی گشتی چۆنێتی کارکردنی
ڕەسمکردنی  3Dت نیشان بدات.
 .6پەنجە بنێ بە دوگمەی  Escدا بۆئەوەی هەڵبژاردنی کەوانەکە البەریت.
 .7هەنگاوی  2تا  5دووبارەبکەرەوە ،بەاڵم ئەمجارە کەوانەکەی ترهەڵبژێرە و بیگوێزەرەوە بۆ ئەو شوێنەی کە لە وێنەی
 37-6دا نیشاندراوە.
وێنەی __37-6
جواڵندن و
گواستنەوەی
کەوانەکان

لەم نمونەیەدا دەبینیت کە دەتوانیت جوڵەی تەنێک بە درێژایی تەوەرەیەک پابەندبکەیت بەهۆی کلیککردنی تەوەرەکەوە
لە ئامرازی  Gripدا.
بۆ ئەو تەنانەی کە زیاترلەسەرەداوێکیان هەیە کە کۆنترۆڵی شوێنی هەموو تەنەکە دەکەن وەکو پۆلی الینەکەی نمونەکەی پێشوو ،دەبێ
ئامرازی  Moveبەکاربهێنیت بۆ جواڵندن و گواستنەوەیان .بۆ ئەم جۆرە تەنانە ناتوانیت ئامرازی  Gripبەکاربهێنیت.

ئێستا کە کەوانەکان و پۆلی الینەکەت لە شوێنی خۆیاندا جێگیرکردووە دەتوانیت ڕوویەک
دروستبکەیت کە بەناویاندا تێدەپەڕێت:
 .1لە پانێلی  Modellingدا کلیکی ئامرازی  Loftبکە.
 .2لە پەیامی  Select cross-sections in the lofting order:دا لە الی چەپەوە بەرەو الی ڕاست دەستپێبکە
و کەوانەکان و پۆلی الینەکە هەڵبژێرە .کە هەرسێکیانت هەڵبژارد ئێنتەربکە.
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 .3لە پەیامی
 only>:دا یان ئێنتەر بکە یان ئەگەرداخڵکردنی داینامیکیت هەڵکردبێت
وشەی  Cross Section Onlyهەڵبژێرە .بەمە دیالۆگ بۆکس ی Loft Settings
دەکرێتەوە.
Enter an option [Guides/Path/Cross-sections only] <Cross-sections

وێنەی __38-6
ئەو ڕووەی کە بە
بەکارهێنانی ئامرازی
 Loftدروستکرا

هەرکە تەنە  3Dسەقفکراوەکەت دروستکرد دەتوانیت گۆڕانکاری لە شێوەکەیدا بکەیت بەهۆی سەرەداوەکانیەوە:
 .1کلیکی شێوە سەقفکراوەکە بکە بۆئەوەی سەرەداوەکانی دەربخەیت .هەرچەندە لەوانەیە لە سەرەتاوە بە ڕوونی
دیارنەبێت ،بەاڵم لە ڕاستیدا ئەو سەرەداوانە هی س ێ تەنەکەن کە بەکارهاتوون بۆ دروستکردنی سەقفەکە.
.2
 .3نیشاندەر لەسەر سەرەداوی سەرەوەی پۆلی الینەکەی ناوەڕاست دابنێ ،بەاڵم جارێ بەتەواوی کلیکی مەکە
(سەیری دیمەنی الی چەپی وێنەی  39-6بکە) .ئامرازی  Gripیش دەچێت بۆ الی ئەو سەرەداوەی کە تۆ ئیشارەتی بۆ
دەکەیت.
وێنەی __39-6
جواڵندنی سەرەداوێک
بەیارمەتی ئامرازی
Grip
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 .4ئیشارەت بکە بۆ تەوەرەی  Zی شین لەسەر ئامرازی  ،Gripبەمە هێڵێکی شین دەردەکەوێت کە پێت دەڵێت کە تۆ
ئێستا دەتوانیت کلیک بکەیت و جواڵندنەنەکت پەیوەست دەبێت بەو تەوەرەیەوە.
 .5کلیکی تەوەرەی  Zی ئامرازی  Gripبکە و ئینجا نیشاندەر بەرەو الی سەرەوە بجوڵێنە ،بەمە شێوەی سەقفەکە بەرەو
الی سەرەوە ڕادەکێشرێت .دیسان کلیک بکەرەوە بۆئەوەی سەرەداوەکە لە شوێنە نوێ یە بەرزترەکەدا
جێگیربکەیت (سەیری دیمەنی الی ڕاستی وێنەی  39-6بکە).
لەم نمونەیەدا تەنی کراوەت بەکارهێنا ،بەاڵم بەهەمان شێوە دەتوانیت پۆلی الینی داخراو و بازنە و سپلینی داخراویش بۆ
ئەم مەبەستە بەکاربهێنیت.
لوولدانی پۆلی الینێک
بینیمان کە چۆن بەهۆی ئامرازی  Exturdeو  Sweepە وە دەتوانیت جەستەدارەکان دروستبکەیت بە دوو ڕێگە :دەکرێت
کرداری هەڵپۆقاندنەکە بە ئاراستەیەکی ڕێک یان بەدرێژایی ڕێڕەوێک ئەنجام بدەیت .بەهۆی فەرمانی  Revolveە وە
دەتوانیت جەستەدارێکی  3Dدروستبکەیت لە ڕێگەی لوولدانی شێوەیەکەوە .ئەم کردارە بازنەیەک ،ئێلیپسێک ،پۆلی
الینێکی داخراو یان ناوچەیەک بەدرێژایی ڕێڕەوێکی بازنەیی یان خوالوە هەڵدەپۆقێنێت .تەنانەت دەتوانیت ئەم کردارە
بەسەرهێڵ و کەوانەکانیش یان هەرشێوەیەکی کراوەی تربێت جێبەجێبکەیت بۆئەوەی ڕووی  3Dیان لێوە دروستبکەیت.
سەرەتا پرۆپەڕگەی ئەو شێوەیەی کە دەتەوێت دروست بکە ،ئینجا تەوەرەیەک بۆ خوالندنەوە بەدەوریدا دیاری بکە کە
شێوەکە بەدەوریدا دەخولێتەوە و پاشان  Revovlveبەکاربهێنە بۆئەوەی شێوەکە لوول بدەیت بۆ تەنێکی .3D
وێنەی  40-6کرداری لوولدانی تەنی  2Dبۆ جەستەداری  3Dنیشان دەدات.
وێنەی __40-6
ئێلیپسێک کە لوولدراوە بۆ
جەستەدارێکی لوولەکی :سەرەتا ئەو
شێوەیە هەڵبژێرە کە دەتەوێت
لوولی بدەیت (چەپ) پاشان
تەوەرەی خوالندنەوەکە دیاری بکە
(ناوەڕاست).

سەرەتا ئێلیپسێک و هێڵێک ڕەسم بکە .ئێلیپسەکە ئەو شێوەیەیە کە دەمانەوێت لوولی بدەین و
هێڵەکەش تەوەرەی خوالندنەوەکە یان لوولدانەکەیە .بۆ لوولدانی ئێلیپسەکە ئەم هەنگاوانەی
خوارەوە جێبەجێ بکە:
 .1لە پانێلی  Modellingدا ئامرازی  Revolveهەڵبژێرە.
 .2لە پەیامی  Select objects to revolve:دا ئێلیپسەکە هەڵبژێرە و ئێنتەربکە.
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 .3لە پەیامی  Specify axis start point or define axis by [Object/X/Y/Z] <Object>:دا تەوەرەی خوالندنەوەکە دیاری بکە لە
ڕێگەی داخڵکردنی پیتەکانی  Xیان  Yیان  Zیان بە هەڵبژاردنی هێڵەکە کە لێرەدا ئەو تەوەرەیە دەنوێنێت کە
ئێلیپسەکەی بەدەوردا لوول دەدەین.
 .4لە پەیامی  Specify angle of revolution or [STart angle] <360>:دا دەتوانیت ئێنتەربکەیت بۆئەوەی خوالندنەوەکە بە
خولگەیەکی تەواو و بە  360ºئەنجام بدەیت ،یان دەتوانیت هەر نرخێکی تر بتەوێت داخڵی بکەیت.
بۆ شێوە لوولدراوەکەی وێنەی  40-6گۆشەی  180ºبەکارهاتووە .وێنەکە ئێلیپسێک وەک نمونەیەک نیشاندەدات ،بەاڵم
تۆ دەتوانیت هەر شێوەیەکی تر کە بتەوێت بەکاربهێنیت .وەکو بۆ نمونە بڕگەی پانی تایەی سەیارەیەک یان خولخلۆکەیەک.
تەنها لەوە دڵنیابە کە شێوەکە ڕەسم دەکەیت نابێت چوارچێوەکە یەکتربڕینی تێدابێت و وەکو ژمارە  8ێکی لێهاتبێت .بۆ ئەم
شێوانە ئۆتۆکاد پەیامێکی هەڵە نیشان دەدات.

دیاریکردنی دوورییەکان بە دەقیقی لە بۆشایی  3Dدا
کاتێک کە لە  2Dدا ڕەسم دەکەیت تەوەرەی  Zهیچ گرنگییەکی نییە .لە بنەڕەتدا ئەو تەنانەی کە ڕەسمیان دەکەیت
لەسەری خاڵی ( 0سفر) ی تەوەرەی  Zدا دەمێننەوە .بەواتایەکی ترهەموو ئەو شتانەی کە ڕەسمی دەکەیت دەکەوێتە ئەو
ڕووتەختەی کە بەهۆی تەورەی x-و تەوەرەی y-ە وە دیاری دەکرێت.بەاڵم بەهەمان ئەو شێوەیەی کە دەتوانیت تەنەکان
بگوازیتەوە یان کۆپی بکەیت بۆ هەرشوێنێکی ڕووتەختی  XYدەشتوانیت بە درێژایی تەوەرەی z-یش بیانگوازیتەوە یان
کۆپیان بکەیت.
هەروەک چۆن دەتوانیت دوورییەکان بەدەقیقی لە ڕەسمە  2Dکاندا دیاری بکەیت بەهەمان شێوە دەشتوانیت شوێن و
دووری لە بۆشایی  3Dیشدا دیاری بکەیت بەهۆی بەکارهێنانی هێمای  @X,Y,Zە وە .ئەگەر بتەوێت شتێک تەنها لە
ڕووتەختی  XYدا بگوازیتەوە ئەوا دەتوانیت نرخی  Zە کە فەرامۆش بکەیت ،بەمە ئۆتۆکاد وا دادەنێت کە تۆ دەتەوێت نرخی
تەورەی  Zهەروەکو خۆی بهێڵیتەوە .بۆ دیاریکرنی دوورییە نسبیەکان لە  3Dدا دەتوانیت نرخی  Zبەپێی پێویست دیاری
@2,1,1
بکەیت ،وەکو ئەوەی لێرەدا نیشاندراوە:
ئەگەرئەمە لە فەرمانی  Moveیان  Copyلەگەڵ پەیامی  Specify second point or [Exit/Undo] <Exit>:دا داخڵبکەیت ئەوا
تەنەکەت تەنها  2یەکە بۆ الی ڕاست و  1یەکە بۆ سەرەوە ناجوڵێت بەڵکو  1یەکەش بە ستوونی و بە ئاراستەی پۆزیتیڤی
تەوەرەی z-دەجوڵێت (سەیری وێنەی  41-6بکە).
ئەگەربتەوێت تەنێک تەنها لەسەرتەوەرەی z-بجوڵێنیت ،ئەوا دەبێت بۆ هەردوو نرخی  xو  yسفرداخڵبکەیت .وەکو بۆنمونە .@0,0,2
بەمە تەنە هەڵبژێرراوەکەت  2یەکە بە ئاراستەی پۆزیتیڤی تەوەرەی z-دەجوڵێت.
لەوانەیە بەالتەوە ئاسانتربێت کە فۆرماتی  @X,Y,Zت لە بیر بێت بۆ دیاریکردنی دوری یەکان لە  3Dدا ،بەاڵم لە شێوازی ئۆتۆکادی
تەقلیدییدا دەتوانیت دوو جۆرە فۆرماتی تربۆ دورری یەکان لە بۆشاییدا بەکاربهێنیت .هەرچەندە لەم بوارە سنوردارەی کتێبەکەدا
ناتوانین هەموو شێوازەکان بە وێنە نیشان بدەین ،بەاڵم تەنها بۆ زانیاری بزانە کە دوو شێوازەکەی ترپێیان دەوترێت شێوازی لوولەکی
 Cylindrical formatو شێوازی گۆیی  .Spherical formatهەردوو شێوازەکە درێژەپێدانی شێوازی جەمسەری  Polar formatن کە بۆ
ڕەسمکردنی  2Dبەکاردێت.
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وێنەی __41-6
دیمەنەکەی سەرەوە تەنێک
نیشاندەدات کە لە ڕووتەختی  XYدا
جوڵێنراوە بە بەکارهێنانی سیستەمی
کۆردیناتی جیهانی  .WCSدیمەنەکەی
خوارەوەش هەمان ئەو جواڵندنە
نیشاندەدات بەاڵم بەزیادکردنی
جواڵندنی لەسەرتەوەرەی  Zیش.

کۆنترۆڵکردنی شێوەی دەرکەوتنی مۆدێلەکەت
مۆدێلە س ێ ڕەهەندییەکان بایەخێکی ئێجگار زۆریان هەیە لەکاتی ڕوونکردنەوەی بیرۆکەی پڕۆژەکانتدا بۆ خەڵکانی تر،
بەاڵم هەندێک کات لەوانەیە الت وابێت کە شێوەی دەرکەوتنی مۆدێلەکەت بەتەواوی بەو شێوەیە نییە کە دەتەوێت و
پڕاوپڕ نایپێکێت .ئەگەرهێشتا هەرلە قۆناغی نەخشەداناندا بیت لەوانەیە بتەوێت کە مۆدێلەکەت وەکو هێڵکارییەک
دەربکەوێت لە جیاتی شێوەی کامڵی مۆدێلەکە .بەپێچەوانەوە ئەگەرهەوڵبدەیت بەرهەمەکەت تەنها لەڕێگای
خستنەڕووی بیرۆکەکەتەوە بفرۆشیت ،لەوانەیە پێویستت بە دیمەنێکی حەقیقی هەبێت کە تیایدا دیزاینکردنەکەت
بەهۆی کەرەسە  Materialsکانەوە و تەنانەت ڕووناکی و ڕۆشنکردنەوەشەوە ڕازاندرابێتەوە .ئۆتۆکاد چەندین ئامرازی
جۆراوجۆری تێدا دەستەبەرکراوە بۆئەوەی یارمەتیت بدەن لە دەسخستنی هەموو جۆرە دیمەنەکان ،هەرلە دیمەنێکی
هێڵکاری سادەوە تا وێنەیەکی ڕێندەرکراوی کامڵ .لە بەشەکانی داهاتووی ئەم چاپتەرەدا پێشینەیەک باس دەکەین لەسەر
ئەو فەرمان و ئامرازو تایبەتمەندیانەی کە لەبەردەستدان بۆ کۆنترۆڵکردنی شێوەی دەرکەوتنی مۆدێلەکانت .بەداخەوە
بەهۆی قەبارەی سنورداری ئەم پەڕتوکە ناتوانین بچینە وردەکاری هەموو کارەکانەوە .تەنها بەشێوەیەکی گشتی باسیان
لێوە دەکەین ،بەاڵم هەرنەبێت النی کەم تێگەیشتنێکت الدروست دەبێت دەربارەی ئەو ئامرازانەی کە لەبەردەستدان و
ئەگەرکەمێک سەرەڕۆیی بکەیت دەتوانیت خۆت ئامرازەکان زیاتر تاقیبکەیتەوە بۆ فێربوونی زیاتر.
زیادکردنی کەرەسەکان Adding Materials
گومانی تێدا نییە کە توانای دیزاینکردنی مۆدێلە س ێ ڕەهەندییەکان ئێجگاربەسوود و پڕبایەخە ،بەاڵم بە زیادکردنی
کەرەسە  Materialsکان زۆرباشتردەتوانیت بیرۆکەکانت بە کەسانی تربگەیەنیت .ئەگەربۆ نمونە مۆدێلێکت هەبێت کە
کرۆم و تەختەت بۆ زیادکردبێت ئەوا بەبەکارهێنانی کەرەسەکان شێوەیەکی سەرەتاییت دەست دەکەوێت کە بە ڕوونی
نیشانی دەدات کە دەرکەوتنی لە واقیعدا چۆن چۆن دەبێت لە جیاتی تەنها بینینی ئەم کەرەسانە بە خەیاڵ .ئۆتۆکاد
ماوەی چەند ساڵێکە توانای دەسنیشانکردنی ماددە و
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کەرەسەکانی بۆ مۆدێلە  3Dکان تێدا دەستەبەرکراوە ،بەاڵم لە وەشانە نوێکانی ئۆتۆکاد لە وەشانی  2009بە دواوە کارەکانی
زیاتر تێدا ئاسانکراوە.
لەم ڕاهێنانەدا دەستت تاقی دەکەیتەوە بە زیادکردنی کەرەسە بۆ بۆکسێک و پاشان دەربارەی هەندێک لە بژارە بەردەست
خراوەکانیش فێردەبیت:

 .1پەڕگەیەکی نوێ بکەرەوە بە هەڵبژاردنی  Newلە توڵباری کردنەوەی خێراوە و ئینجا لە دیالۆگ بۆکس ی Select
 Templateدا تێمپلێتی  acad3D.dwtهەڵبژێرە.
 .2لە پانێلی  Modellingە وە ئامرازی  Boxبەکاربهێنە بۆئەوەی بۆکسێکی سادە دروستبکەیت وەکو ئەوەی پێشترلە
وێنەی  7-6دا نیشاندرا.
 .3کلیکی ئامرازی  Materialsبکە لە پانێلی  Materialsی تابی  Renderدا (سەیری دیمەنی الی چەپی وێنەی  42-6بکە)،
بەمە پالێتی  Materialsت بۆ دەکرێتەوە وەکو لە الی ڕاستی وێنەی  42-6دا نیشاندراوە.
بەهۆی پالێتی  Materialsە وە دەتوانیت بەتەواوی کۆنترۆڵی ئەو کەرەسانە بکەیت کە بۆ تەنەکان دیاریان دەکەیت .لە
سووچی چەپی سەرووی پالێتەکەدا دیمەنێکی سادەی کەرەسە هەنووکەییەکە دەبینیت ،لێرەوە دەتوانیت کەرەسە بۆ
ئەم ناوچەیە زیادبکەیت یان کەرەسە هەنووکەییەکە هەمواربکەیت .تەنە نوێکان خۆکارانە کەرەوە بنەڕتیەکە وەردەگرن.
هێشتا کەرەسە بنەڕەتیەکە جارێ ساکارو سادەیە .ئەگەر بە وردی سەیربکەیت دەبینیت کە بژارەی  ByObjectلە پانێلی
 Material Editorی ناو پالێتی  Materialدا هەڵکراوە.
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وێنەی __42-6
ئامرازی  Materialsلە
پانێلی  Materialsدا
(چەپ) وە پالێتی
( Materialsڕاست).

ئەمە مانای ئەوەیە کە کەرەسەکە ڕەنگی تەنەکە بەکاردەهێنێت کە لەم کاتەدا ڕەشە یان ڕەساسییە .لە هەنگاوی
داهاتوودا ئەم بژارەیە دەکوژێنینەوە هەندێک گۆڕانکاری لە ڕەنگی ماددەکەدا دەکەین:
 .1کلیکی بژارەی  ByObjectبکە بۆئەوەی بیکوژێنیتەوە .بگەڕێکی ڕەنگەکان لە الی چەپی بژارەکەوە دەردەکەوێت.
 .2کلیکی بگەڕی ڕەنگەکان بکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Select Colorبکەیتەوە (سەیری وێنەی  43-6بکە).
وێنەی __43-6
دیالۆگ بۆکس ی Select Color
بۆ هەڵبژاردنی ڕەنگێکی نوێ بۆ
کەرەسە بنەڕەتیەکە

 .3لە ناو دیالۆگ بۆکسەکەدا کلیکی ناوچەی ڕەنگی سەوز بکە و سلیدەری ڕۆشنایی بجوڵێنە بەرەو سەرەوە بۆ نزیکەی
ناوەڕاست (وەکو لە وێنەی  43-6دا نیشاندراوە) ،پاشان کلیکی  OKبکە .بەمە ڕەنگی بۆکسەکە دەگۆڕێت بۆئەو
ڕەنگەی کە خۆت هەڵیدەبژێریت.
لەم ڕاهێنانەدا ڕەنگی کەرەسە بنەڕەتییەکەت گۆڕی و یەکسەر ئەنجامەکەشیت بینی بەوەی ڕەنگی بۆکسەکە گۆڕا بۆ ئەو
ڕەنگەی کە هەڵتبژارد ،ئەمە ئەوە نیشاندەدات کە کەرەسەکە بۆ بۆکسەکە تەرخانکراوە.
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ڕەنگ تەنها شتێک نییە کە دەکرێت زیادی بکەیت .لەم هەنگاوانەی داهاتوودا هەوڵبدە بۆکسەکە بگۆڕیت بۆ بۆکسێکی
چوارگۆشەی خشتەکی:
 .1لە ناو گروپی  Diffuse Mapی پالێتی  Materialsدا کلیکی دوگمەی  Select Imageبکە ،بەمە دیالۆگ بۆکسێکی
هەڵبژاردنی پەڕگە دەردەکەوێت کە لیستێکی تێدایە ،لەناو لیستەکەدا چەندین پەڕگەی وێنەی تێدایە.
 .2ئەگەر لیستی پەڕگەی وێنەکان دەرنەکەوت ئەوا دەتوانیت بەدوای فۆڵدەری  Textureدا بگەڕێیت لە
\C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\ AutoCAD 2009\R17.2\enu

 .3وەرە خواەرەوە بۆ ناوەڕاستی لیستەکە و ئەو پەڕگەیە بدۆزەرەوە کە ناوی Masonry.Unit
 Masonry.Brick.Modular.Common.jpgو کلیکی  Openبکە .بەمە شێوەی دەرکەوتنی بۆکسەکەت دەگۆڕێت،
هەرچەندە هێشتا بەتەواوی ڕاست دەرناکەوێت.
تۆ ئێستا وێنەیەکی خشتت بۆ کەرەسە بنەڕەتیەکە زیاد کرد تێبینی ئەوە بکە کە خشتەکە ڕەنگی کەرەسەکەش دەگۆڕێت،
بەاڵم نمونە/پاترۆنی خشتەکە لەوانەیە گەورەتر بێت لەو قەبارەیەی کە لەگەڵ قەبارەی بۆکسەکەدا بگونجێت.
جگە لە تەرخانکردنی کەرەسەیەک دەبێت کۆنترۆڵی شێوازی نەخشاندنی کەرەسە  Material Mapش بۆ تەنەکان بکەیت.
نەخشاندنی کەرەسەکە بریتیە لە ئاراستە و سکێڵی کەرەسەکە لەسەرتەنەکان .بۆ ئێستا لەو نمونەیەی ڕاهێنانەکەی
پێشوودا نمونە/پاترۆنی خشتەکە سکێڵەکەی زۆرگەورەیە .لە حاڵەتی تردا لەوانەیە پێتوابێت کە نەخشاندنی
کەرەسەکە زۆربچوکە .ئەم ڕاهێنانەی داهاتوو ئەوەت نیشان دەدات کە چۆن دەتوانیت کۆنترۆڵی سکێڵی کەرەسەکە
بکەیت:
 .1لە پانێلی  Materialsدا کلیکی سەهمەکەی ژێر Planar Mappingبکە بۆئەوەی فلی ئاوتی  Mappingبکەیتەوە.
 .2لە لیستەکەدا  Box Mappingهەڵبژێرە.
 .3لە پەیامی  Select faces or objects:دا کلیکی بۆکسەکە بکە و ئێنتەر بکە .بەمە بۆکسەکە دەگۆڕێت بەشێوەیەک کە
نمونە/پاترۆنی خشتەکە ڕوونتردەردەکەوێت.
لەوانەیە تێبینی ئەوە بکەیت کە سەرەداوەکان لەسەر بۆکسکە دەردەکەون .بەهۆی ئەم سەرەداوانەوە دەتوانیت
گۆڕانکاری لە نمونە/پاترۆنەکەدا بکەیت .نمونە/پاترۆنی خشتەکە لە تەنیشتەکانی بۆکسکەدا کەمێک پەستێنراوە،
بەهۆی سەرەداوەکانەوە دەتوانیت گۆڕانکاری لە نمونەکەدا بکەیت بەم شێوەیە:
 .1لە پەیامی  Accept the mapping or [Move/Rotate/reseT/sWitch mapping mode]:دا سەرەداوی لووتکەی بۆکسەکە بەرەو
سەرەوە ڕابکێشە وەکو لە وێنەی  44-6دا نیشاندراوە .کاتێک کە سەرەداوەکە دەجوڵێنیت نمونەکە لە تەنیشتەکانی
بۆکسەکەدا بەرەوە سەرەوە گەورە دەبێت.
 .2نمونەکە هەمواربکە بۆئەوەی زیاتروەک وێنەی  44-6ی لێبێت و ئینجا سەرەداوەکە بەرەاڵ بکە.
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 .3ئێنتەربکە بۆئەوەی لە ئامرازی نەخشاندنەکە
بچیتە دەرەوە.
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وێنەی _44-6
هەڵبژاردنی سەرەداوی
نەخشاندنەکە و جواڵندنی
بۆ گۆڕینی نموونەکە لە
تەنیشتەکانی بۆکسەکەدا

ڕاهێنانەکە ئەوە نیشان دەدات کە دەتوانیت
گۆڕانکاری لە شێوەی دەرکەوتنی نمونە/پاترۆنەکە
لەسەرتەنەکەدا بکەیت .لەوانەیە لە پەیامەکەی
هەناگاوی  1تێبینی بژارەکانی:
 Move/Rotate/reseT/sWitchت کردبێت ،هەروەک
چاوەڕێ دەکرێت ئەم بژارانە توانای گۆڕانکاری زیاتر
دەخەنە بەردەست .دەتوانیت نمونە/پاترۆنەکە
بجوڵێنیت یان بخولێنیتەوە بە بەکارهێنانی بژارەکانی
 Moveو  Rotateە وە Rotate .زۆر بەسوودە بۆ ئەو تەنانەی کە خولێندراونەتەوە وەکو بۆکسەکەی پێشترلەم چاپتەرەدا
نیشاندرا .بژارەی  Resetنەخشاندنەکە دەگەڕێنێتەوە بۆ قەبارە و ئاراستەکردنە بنەڕەتیەکەی .ئەمە بەشێوەیەکی ئاسایی
ئەو قەباریەیە کە پڕاوپڕی تەنە نەخشێنراوەکەیە و تەریبە لەگەڵ  WCSدا .بەهۆی بژارەی  Switchیشەوە دەتوانیت
نەخشاندنەکە بگۆڕیت بۆ ستایلێکی تری نەخشاندن .چوارستایلی نەخشاندن  Mapping Styleلە نەرمەکااڵکەدا هەیە:
تەخت  Planarو بۆکس ی  Boxو گۆیی  Sphericalو لوولەکی  .Cylindricalلە ناوەکانیانەوە دەردەکەوێت کە نەخشاندنەکە
بەچ شێوەیەک دەبێت کاتێک هەریەکێک لەم ستایلنە بۆ تەنەکە بەکاردێنین (سەیری وێنەی  45-6بکە).
وێنەی ___45-6
ستایلەکانی نەخشاندن

زیادکردنی ڕووناکی
جگە لە نەخشاندن بە کەرەسەکان ڕووناکی و سێبەریش دەتوانن زیاتر گیان بەبەر مۆدێلە  3Dکاندا بکەن .بەهوی
ڕووناکیەکانی ئۆتۆکادەوە دەتوانیت کۆنترۆڵی شوێن و ئاراستەی ڕۆشنکردنەوە لەسەر مۆدێلەکەت بکەیت.
ئۆتۆکاد چەند جۆرێک ڕووناکی تێدایە ،لەناویاندا ڕووناکی خۆری  .Sunlightبژارەی  Sunlightبایەخێکی زۆری هەیە
چونکە بەهۆیەوە دەتوانیت لە ڕێگەی سێبەری خۆرییەوە لێکۆڵینەوەی زۆرورد ئەنجام بدەیت .هەروەها دەتوانیت
شوێن و کاتی ساڵ (وەرز) داخڵبکەیت و وە ئۆتۆکادیش سەرچاوەیەکی ڕووناکی بەرهەم دەهێنێت .جۆرە ڕووناکیەکانی تر
ئەمانەن:
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ڕووناکی خاڵ  :Point lightکە وەکو گڵۆپێک ڕەفتاردەکات و لە تاکە خاڵێکەوە بەهەموو ئاراستەکان دەدروشێتەوە.
ڕۆشنایی و سێبەربەندە لەسەرپەیوەندی تەنەکە لەگەڵ ڕووناکیە خاڵیەکە.
ڕووناکی درەوشەدار :Spotlightکە دەتوانیت بیخەیتە سەرخاڵێک بە ئاراستەیەکی دیاریکراو یان بیخەیتە سەر
تەنێک .ئەم ڕووناکیە زۆر لە ڕووناکی سەر تەختی شانۆکان یان ڕووناکی سەقفی ئۆتۆمبێل دەچێت .دەتوانیت
کۆنترۆڵی باڵوبوونەوە و جێکەوت  falloffی ڕووناکیە درەوشەدارەکە بکەیت بۆئەوەی توڵێکی ڕووناکی ناوەندگرتوو
یان درەوشەیەکی لێوار لووس دروستبکەیت.
ڕووناکی دوور :Distant lightsئەمەش هەر لە  Spotlightدەچێت بەاڵم لێرەدا ناتوانرێت کۆنترۆڵی باڵوبوونەوە
بکرێت .جیاوازلە ڕووناکی خاڵ ڕووناکی دوور ڕۆشنایی دەخاتە سەرتەنەکان و سێبەربۆ هەموو تەنەکانی ناو
مۆدێلەکەت بەهەمان ئاراستە باڵودەکاتەوە.

دانانی ڕووناکیەکان لە مۆدێلێکدا
هەموو ڕووناکیەک شێوازێکی جیاوازی هەیە بۆ دانان و کۆنترۆڵکردنی لە مۆدێلەکەدا .بۆئەوەی هەستت بۆ چۆنێتی
کارکردنی ڕووناکیەکان ال دروست ببێت ،زیادکردنی ڕووناکیەکی درەوشەدار spotlightێک بۆ مۆدێلێکی سادە تاقی بکەرەوە.
ئەم نمونەیەی خوارەوە وەسفی چۆنێتی زیادکردنی ڕووناکیەکی درەوشەداربۆ بۆکسەکەی ڕاهێنانەکەی پێشوو دەکات:
 .1بچۆرە پانێلی  Lightsی تابی  Renderو کلیکی سەرەتیری فلی ئاوتەکەی ژێرئامرازی  Pointبکە.

 .2لە فلی ئاوتەکەدا ئامرازی  Spotهەڵبژێرە .لەوانەیە پەیامێک
ببینیت کە پرسیاری ئەوەت لێدەکات کە لە نێوان دوو بژارەدا
یەکێکیان هەڵبژێریت .کلیکی بژارەی Turn off the default lighting
بکە بۆئەوەی ڕووناکی بنەڕەتی بکوژێنیتەوە.

لە بنەڕەتدا ئۆتۆکاد ڕووناکی دەخاتە سەرڕووتەختی  UCSی هەنووکەیی .دواترتۆ دەتوانیت بیگوێزیتەوە بۆ شوێنێکی ترلەسەرتەوەرەی
 Zبە داگرتنی دوگمەی  Shiftو کلیککردن و ڕاکێشانی سەرەداوی ڕووناکیەکە.

 .3کلیکی شوێنێک بکە لە الی چەپی ئەو تەنەی کە دەتەوێت ڕۆشنایی بخەیتە سەر .سەرەتا ئەوەندە گرنگ نییە
ڕووناکیەکە لە کوێدا دادەنێیت ،چونکە زۆربەئاسانی دەتوانیت بیگوازیتەوە بۆ شوێنێکی تر بەهۆی
سەرەداوەکانیەوە.
 .4کلیکی شوێنی ئامانجی ڕووناکیە درەوشەدارەکە بکە و ئێنتەربکە بۆئەوەی لە فەرمانەکە دەربچیت.
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ئێستا ڕووناکیەکەت لەشوێنی خۆیدا داناوە ،بەاڵم لەوانەیە پێویست بکات کە سەرچاوەی ڕووناکیەکە لەسەرتەوەرەی Z
بەرز یان نزم بکەیتەوە بۆئەوەی بەشێک لە سەرووی یان تەنیشتەکانی یان بنکەی بۆکسەکە ڕۆشن بکەیتەوە .ئەمەش
بەم شێوەیە ئەنجامی دەدەیت:
 .1کلیکی ڕووناکیەکە بکە بۆئەوەی سەرەداوەکانی دەربخەیت ،بەمە نەک تەنها سەرەداوەکانی بەڵکو قوچەکی
ڕوناکیەکەش دەبینیت.
 .2نیشاندەر لەسەر سەرەداوی سەرچاوەی ڕووناکیەکە ڕابگرە بۆئەوەی ئامرازی  Gripدەربخەیت و ئینجا کلیکی
تەوەرەی z-ە کەی بکە.

 .3نیشاندەر بەرەو سەرەوە بجوڵێنە ،بەمە ڕووناکیەکەش دەچێتە سەرئەو تەنەی کە ڕووناکت کردۆتەوە.
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 .4کاتێک شوێنی ڕووناکیەکەت بەدڵ بوو کلیک بکە .هەروەها دەشتوانیت شوێنی تەوەرەی z-ی ئامانجی ڕوناکییەکەش
هەمواربکەیت بەهۆی ئامرازی  Gripلەسەر سەرەداوی ئامانجەکە .هەرچەندە لەڕاستیدا جارێ شێوەی دەرکەوتنی
مۆدێلەکە ناگۆڕێت ،بەاڵم کاتێک مۆدێلەکەت ڕێندەردەکەیت ئەنجامی ئەم کردارە دەبینیت.
 .5لە پانێلی  Renderی تابی  Renderدا کلیکی ئامرازی  Renderبکە یان لە هێلی فەرمانەکاندا بنووسە  Renderو
ئێنتەربکە.

بەمە ویندۆی  Renderدەکرێتەوە و تیایدا دەیبینیت کە چۆن ڕووناکی کارلەسەردەرکەوتنی مۆدێلەکەت دەکات .وەکو لە
وێنەی  46-6دا نیشاندراوە.
وێنەی _46-6
دیمەنێکی ڕێندەرکراوی
بۆکسەکە

دوای ئەوەی کە دیمەنە ڕێندەرکراوەکەت بینی ئیتردەتوانیت شوێنی ڕووناکیەکە هەمواربکەیت .دەشتوانیت
سەرەداوەکانی ڕووناکیەکە بەکاربهێنیت بۆئەوەی شوێنە گەرمەکە  hot spotی ڕووناکیەکە و جێکەوتەکەی
هەمواربکەیت بۆئەوەی ڕۆشناییەکە لە ناوچەیەکی فراوانتردا باڵوبکەیتەوە یان بەرەو خوارەوە تەسکی بکەیتەوە بۆ توڵێکی
ڕووناکی چڕتر(سەیری وێنەی  47-6بکە).
بازنەکەی ناوەوەی ڕووناکیە درەوشەدارە هەڵبژێرراوەکە شوێنە گەرمەکەی ڕووناکیەکە دەنوێنێت .ئەمە ئەو ناوچە
سەرەکیەیە کە بەهۆی ڕووناکیە درەوشەدارەکەوە ڕۆشنکراوەتەوە .بازنەکەی دەرەوەش جێکەوتی ڕووناکیەکەیە.
جێکەوتی ڕووناکیەکە لێواری دەرەوەی ڕووناکیە درەوشەدارەکە دەنوێنێت کە لە ڕووناکی چڕوپڕەوە کاڵ دەبێتەوە بۆ دۆخی
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ناڕۆشنی .بۆئەوەی کاریگەریەکی قەراغ لووست لەسەر شوێن و جێکەوتی ڕووناکیە درەوشەدارەکە دەستبکەوێت وەکو
ئەوەی لە دیمەنی الی ڕاستی سەرەوەی وێنەی  47-6دا دەیبینیت دەبێت بۆشایی نێوان شوێنە گەرمەکە و جێکەوتەکە
فراوان بکەیت بەو شێوەیەی لە دیمەنی الی چەپی سەرەوەی وێنەی  47-6دا دەیبینیت .بۆئەوەی قەراغێکی تیژیشت
دەستبکەوێت ئەوا دەبێت بۆشایی نێوان دووبازنەکە بچووکترو تەسکتر بکەیتەوە وەکو لە دیمەنەکانی خوارەوەی وێنەی
 47-6دا نیشاندراوە.
وێنەی ______47-6
نمونەی ڕێکخستنی جیاوازی
جێکەوتی ڕووناکی لە دیمەنەکانی
الی چەپ و دیمەنی ڕێندەرکراو لە
الی ڕاستدا

ئەگەر پێویستت بەوە بێت کە چڕی ڕووناکیەکە یان هەر
تایبەتمەندییەکی تری هەمواربکەیت ئەوا دەتوانیت دەبڵ کلیکی
بکەیت بۆئەوەی پالێتی تایبەتمەندییەکان بکەیتەوە .لەوێدا دەتوانیت
کۆنترۆڵی هەڵکردن و کوژانەوەی ڕووناکیەکە و چڕوپڕی و ڕەنگ و
تەنانەت کاڵی و تێریش ی لە بۆشاییەکدا بکەیت (سەیری وێنەی 48-6
بکە).

وێنەی ____48-6
تایبەتمەندییەکانی
ڕووناکیەک
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بەکارهێنانی ڕووناکی خۆری Sunlight
ئامرازی  Sunlightبەشێوەیەکی جیاواز لە ڕووناکیەکانی ترکاردەکات ،لەبەرئەوە پێویستی بە هەندێک ڕوونکردنەوە هەیە.
جیاواز لەو شێوازەی کە بۆ زۆربەی ڕووناکیەکانی تربەکاری دەهێنیت ڕووناکی خۆری لەناو مۆدێلەکەدا دانانێیت .لەجیاتی
ئەوە تۆ بە ئۆتۆکاد دەڵێیت کە شوێنی جوگرافی تۆ کوێ یە و چ کات و بەروارێکت هەیە ،ئیترئۆتۆکاد کارەکە تەواو دەکات.
سەرەتا بۆ هەڵکردنی  Sunlightلە پانێلی  Sun & Locationی تابی  Renderدا کلیکی ئامرازی  Sun Statusبکە بۆئەوەەی
دوگمەکە شین ببێت ،ئەمە مانای ئەوەیە کە خۆرەکە هەڵکراوە .بۆئەوەی شوێنی جوگرافیت دیاری بکەیت کلیکی ئامرازی
 Set Locationبکە بۆئەوەی بۆکس ی پەیامی  Geographic Locationت بۆ بکرێتەوە.

وەکو لە پەیامەکەدا دەیبینیت دەتوانیت شوێنەکەت دیاری بکەیت بە بەکارهێنانی س ێ
ڕێگە :لە ڕێگەی پەڕگەیەکی  .kmlیان  .kmzیان بە هێنانی شوێنەکەت لە  Google Earthە وە
یان بە داخڵکردنی نرخەکانی شوێنەکەت .ئەگەربژارەی س ێ یەم هەڵبژێریت ئەوا دیالۆگ
بۆکس ی  Geographic Locationدەبینیت.
لە دیالۆگ بۆکسەکەوە دەتوانیت شوێنەکەت لەناو نەخشەیەکدا هەڵبژێریت لەڕێگەی
کلیککردنی دوگمەی  Use Mapە وە لە سووچی سەرەوەی الی ڕاستدا .دەشتوانیت
نرخەکانی هێڵی پانی و هێڵی درێژی داخڵبکەیت.
بۆ دیاریکردنی کاتی ڕۆژهەرلە پانێلی  Sun & Locationدا کلیکی
سەرەتیرەکەی سووچی خوارەوەی الی ڕاستی پانێلەکە بکە بۆ
ئەوەی پالێتی  Sun Propertiesت بۆ بکرێتەوە وەکو ئەوەی لە
دیمەنی الی ڕاستی وێنەی  49-6دا دەیبینیت.لە پالێتەکەدا
کەمێک وەرە خوارەوە بۆئەوەی ڕێکخستنەکانی کات و بەروار
ببینیت .لێرەدا دەشتوانیت کۆنترۆڵی ڕەنگ و چڕی ڕووناکی
خۆر و سێبەریش بکەیت .یان ئەگەرحەزبکەیت دەتوانیت
بەروارو کات لە سلیدەرەکانی  Timeو  Dateە وە لەناو
پانێلەکەدا وەکو لە دیمەنی الی چەپی وێنەی  49-6دا
دەیبینیت بگۆڕیت.

وێنەی _49-6
ڕێکخستنی کات و بەروار
لەناو پالێتی Sun
 Propertiesدا
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ڕێندەرکردن
لە بەش ی » زیادکردنی ڕووناکی « دا فێری ئەوە بوویت کە چۆن دیمەنێکی ڕێندەرکراوی مۆدێلەکەت دوای زیادکردنی
هەندێک ڕووناکی دەستبکەوێت .ئەوە بوو کە ڕوون کرایەوە کە ئامرازی  Renderی ناو پانێلی  Renderی تابی Render
بەکاردەهێنیت و بەمە ویندۆی ڕێندەرکردن دەکرێتەوە و دیمەنەکەت وردە وردە ڕێندەردەبێت.
دیارە کرداری ڕێندەرکردن تایبەتمەندی و ئاکاری زۆری تێدایە کە لەم کتێبەدا بواری ئەوەمان نییە باس ی هەموویان
بکەین .هەرچۆنێک بێت هەندێک شتی زۆر گرنگ هەیە لێرەدا ڕوونیان دەکەینەوە تا تێگەیشتنێکی باشت بۆ ڕێندەرکردن ال
دروست ببێت.
خەزنکردنی وێنە ڕێندەرکراوەکان
هەرکە کرداری ڕێندەرکردن تەواو بوو ئیتردەتوانیت دیمەنە ڕێندەرکراوەکە وەکو وێنەیەکی ئاسایی خەزن بکەیت ئەمەش
لە ڕێگەی  File Saveە وە لەناو ویندۆی ڕێندەردا ،بەمە دیالۆگ بۆکسێکی تەقلیدیت بۆ دەکرێتەوە کە تیایدا دەتوانیت
ئەو شوێنە هەڵبژێریت کە دەتەوێت وێنەکەی تیادا خەزن بکەیت .دەشتوانیت فۆرماتی پەڕگەکەش هەڵبژێریت وەکو JPEG
و  TIFئەمەش لە ڕێگەی لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  File of Typeە وە.
کۆنترۆڵکردنی وردی
ئەگەر بتەوێت قەبارەی وێنەکە بە پیکسڵ واتە وردی و دەقیقی  Resolutionوێنەکە دیاری بکەیت ،ئەوا دەتوانیت ئەمە
ئەنجام بدەیت پێشئەوەی مۆدێلەکە ڕێندەر بکەیت .ڕێکخستنی وردی وێنە لە پالێتی Advanced Rendering Settings
دایە .بۆ کردنەوەی ئەم پالێتە کلیکی سەرەتیرەکەی سووچی خوارەوەی الی ڕاستی پانێلەکە بکە (سەیری وێنەی 50-6
بکە) .لە پالێتەکەدا کلیکی لیستی کردنەوە بۆخوارەوەی  Output Sizeبکە بۆئەوەی وردیە جیاوازەکان ببینیت .لیستەکە
چەند وردییەکی پێشتر ئامادەکراوی تێدایە دەتوانیت یەکێک لەمانە هەڵبژێریت یان دەتوانیت بژارەی Specify Output
… Sizeهەڵبژێریت بۆئەوەی وردییەکی خۆکرد هەڵبژێریت .دەشتوانیت وردی لە لیستی کردنەوە بۆخوارەوەی Render
 Output Sizeلە پانێلی  Renderخۆیدا هەڵبژێریت ،وەکو لە دیمەنی الی چەپی وێنەی  50-6دا دەیبینیت.
وێنەی __50-6
لە پالێتی Advance
 Rendering Settingsو پانێلی
 Renderی فراوانکراوە وە
دەتوانیت وردی دیمەنە
ڕێندەرکراوەکانت دیاری بکەیت.
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زیادکردنی پاشەبنەما
بۆ کۆنترۆڵکردنی ڕەنگی پاشەبنەمای وێنە ڕێندەکراوەکە دەبێت فەرمانی  Viewبەکاربهێنیت بە هەلبژاردنی
 View Named Viewsلە بگەڕی پێڕستەکاندا یان داخڵکردنی پیتی  Vلە هێڵی فەمانەکاندا .لە دیالۆگ بۆکس ی View
 Managerدا کلیکی دوگمەی  Newبکە تا دیالۆگ بۆکس ی  New View/Shot Propertiesت بۆ بکرێتەوە.

لە دیالۆگ بۆکسەکدا ناوێک بۆ دیمەنەکە داخڵبکە و ئینجا بژارەیەکی پاشەبنەما لە لیستی کردنەوە بۆخوارەوەکەی ناو
گروپی  Backgroudدا هەڵبژێرە ,لیستەکە پێنج بژارەی تێدایە کە ئەمانەن :بنەڕەتی  ،Defaultجەستەدار ،Solidپلەپێدان
 ،Gradientوێنە  Imageو خۆر و ئاسمان .Sun and Sky
ئەگەر بژارەی  Solidیان  Gradientیان  Imageهەڵبژێریت ئەوا دیالۆگ بۆکس ی  Backgroundدەکرێتەوە (سەیری وێنەی
 51-6بکە) .ئەگەر Solidهەڵبژێریت ئەوا دەتوانیت لە دیالۆگ بۆکس ی  Backgroundدا کلیکی خانەی ڕەنگی Solid
 Optionsبکەیت بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Select Colorبکەیتەوە و لێیەوە ڕەنگێک هەڵبژێریت .بژارەی  Gradientخانەی
ڕەنگی سەروو و ناوەڕاست و خوارووی پلەپێدانەکەی تێدایە ،لێرەشدا دەتوانیت هەریەکە لەم خانانە کلیک بکەیت و ئەو
ڕەنگانەی دەتەوێن هەڵبژێریت .بژارەی  Imageیش دوگمەیەکی تیاگەڕان دەدەخات کە بەهۆیەوە دەتوانیت لەناو
کۆمپیوتەرەکەتدا بۆ پەڕگەی وێنەیەک بگەڕێیت .ئەو وێنەیەی کە هەڵیدەبژێریت لە خانەی پێشبینینەکەی الی
خوارەوەدا دەردەکەوێت.
وێنەی __51-6
س ێ شێوازەکەی دیالۆگ
بۆکس ی Background
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ئەگەربینایەک ڕێندەر بکەیت بژارەی ئەوەشت لەبەردەستدایە کە پاشەبنەمای خۆر و ئاسمانی سروشتی تردابنێیت
تاوەکو ڕۆشنکردنەوەکە زیاتر نزیک بێت لە ڕاستییەوە .بۆ ئەنجامدانی ئەمە سەرەتا دەبێت گۆڕاوێکی سیستەم هەیە
بەناوی  Lightning Unitsە وە نرخەکەی بکەیتە  1یان ( 2لە تێمپلێتی  acad3D.dwtدا ئەم
گۆڕاوە ژمارە  2ی بۆ هەڵبژێرراوە) .لە هێڵی فەرمانەکەندا بنووسە  Lightningunitsو
ئێنتەربکە و پاشان ژمارە  1یان ژمارە  2داخڵ بکە .ئیتردەتوانیت لە بژارەکانی فلی ئاوتی
 Skyلە پانێلی  Sun & Locationدا دانەیەکیان هەڵبژێریت.
لە دیالۆگ بۆکس ی  New View/Shot Propertiesە وە دەتوانیت بژارەی Sun and Sky
هەڵبژێریت بۆ کردنەوەی دیالۆگ بۆکس ی  .Adjust Sun and Sky Backgroundدوای ئەوەی
کە پاشەبنەمایەکت هەڵبژارد لە دیالۆگ بۆکس ی  New Viewدا کلیکی  OKبکە .لە
کۆتاییدا لە دیالۆگ بۆکس ی  View Managerدا دەبێت لە لیستەکەی الی چەپدا دیمەنە
نوێیەکە هەڵبژێریت و کلیکی  Currentبکەیت بۆئەوەی دیمەنە نوێیەکەت بکەیتە دیمەنی
هەنووکەیی .ئەمە هەنگاوێکی گرنگە ،ئەگەرنا پاشەبنەما هەڵبژێرراوەکە لە ڕەسمەکەدا
دەرناکەوێت .کلیکی  OKبکە بۆئەوەی لە دیالۆگ بۆکس ی  View Managerدەربچیت.
دەسکەوتنی دیمەنێکی دەزوویی یان سێبەردار
لە ڕاهێنانەکانی پێشتری ئەم چاپتەرەدا بەوە دەستت پێکرد کە تەنە  3Dکان بە بەکارهێنانی ستایلێکی دیدەیی Visual
 Styleبنەڕەتی کە پێی دەوترێت  Realisticدروست بکەیت .ناوی ستایلەکە لەوانەیە کەمێک بەهەڵەدابەربێت ،چونکە
لەڕاستیدا ئەم ستایلە دیمەنێکی حەقیقی و ڕاستی مۆدێلەکەت ناداتێ ،بەاڵم بەکارهێنانی سەرەکی بۆئەوەیە کە
بەشێوەیەکی ئاسان ئەو کەرەسانەت نیشانبدات کە بۆ مۆدێلەکە تەرخانکراون .هەندێک جار یارمەتی دەدات لە
بەکارهێنانی ستایلێکی دیدەیی جیاوازبەپێی ئامانجەکەت .بۆ نمونە دیمەنی  3D wireframeی مۆدیلە  3Dکەت دەتوانێت
یارمەتیت بدات لە وێناکردن و هەڵبژاردنی شتانێک کە لە دوای جەستەدارێکەوەن .ئۆتۆکاد چەند بژارەیەکی دیمەنی
سێبەردار shaded viewی تێدایە کە لە توانایاندا هەیە تایبەتمەندی جۆراوجۆری مۆدێلەکەت بهێننە بەرچاو.

 .1لە پانێلی  Viewی تابی  Homeدا لیستی کردنەوە بۆخوارەوەی Visual Style
بکەرەوە ،لە لیستەکەدا ستایلەکان دەردەکەون و هەریەکەیان وینۆچکەیەکی
بۆ دانراوە کە تاڕادەیەک شێوەی کارکردنیان لەسەرمۆدێلەکەت دەردەخەن.
 .2ستایلی  3D Wireframeهەڵبژێرە (بۆکردنەوەی ستایلەکە دەتوانیت لە بگەڕی
پێڕستەکانیشدا  View  Visual Styles  Wireframeهەڵبژێریت) .بەمە
تەنەکەت وەکو بە شێوەیەکی دەزوویی شەفاف دەردەکەوێت.

 .3بۆ گەڕانەوە بۆ دیمەنێکی سێبەردار ،لە لیستی  Visual Styleدا Realistic
هەڵبژێرە ،یان  View  Visual Styles  Realisticلە بگەڕی پێڕستەکاندا
هەڵبژێرە.
لەوانەیە تێبینی چەند ستایلێکی تری دیدەییت کردبێت .لە وێنەی  52-6دا هەریەک لەم ستایلنە بۆ مۆدێلی گۆیەک
بەکارهاتوون و نیشاندراون .لەوانەیە ستایلی  2D Wireframeو  3D Wireframeچوون یەک دەربکەون .بەاڵم لە ڕاستیدا
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 3D Wireframeدیمەنێکی ڕوانگەیی  Perspectiveو ڕەنگێکی پاشەبنەما بەکاردەهێنێت ،لە کاتێکدا 2D Wireframe
دیمەنێکی کەوتگەیی تەریبی  parallel projectionی بەکاردەهێنێت و هیچ ڕەنگێکی پاشەبنەمای نییە.
وێنەی _52-6
ستایلەکانی بینین کە بۆ
مۆدێلی گۆیەک
بەکارهاتوون

گۆڕینی دیمەن لەنێوان دیمەنی  2Dو دیمەنی 3D
هەرچەندە پەڕگەی  2Dبنەڕەتی بەتەواوی جیاوازدەردەکەوێت لە پەڕگەیەکی نوێ ی  3Dکە بە بەکارهێنانی تێمپلێتی acad3D.dwt
دروستکراوە ،بەاڵم لە ڕاستیدا تەنها ڕێکخستنی دەرکەوتنیان جیاوازە.
دەتوانیت دیمەنی  3Dهەرپەڕگەیەکی ڕەسمکردن بگۆڕیت بۆ دیمەنێکی  2Dبەم هەنگاوانەی خوارەوە:
 .1لە بگەڕی پێڕستەکاندا  View  Visual Styles  Realisticهەڵبژێرە.
 .2لە بگەڕی پێڕستەکاندا  View  3D Views  Plan View World UCSهەڵبژێرە.

بەمە دیمەنە  3Dکەت دەگۆڕێت و وەکو ڕەسمێکی  2Dئاسایی دەردەکەوێت .بەهەمان شێوە دەتوانیت دیمەنێکی  3Dبگۆڕیت بۆ 2D
بەم شێوەیە:
 .1لە بگەڕی پێڕستەکاندا  View  Visual Styles  Realisticهەڵبژێرە.
 .2لە بگەڕی پێڕستەکاندا  View  Visual Styles  SE Isometricهەڵبژێرە.
 .3لە هێڵی فەرمانەکەندا وشەی  Perspectiveداخڵ بکە بۆئەوەی دیمەنی ڕوانگەیی هەڵبکەیت.
 .4لە شریتی دۆخ لە بنکەی ویندۆی سەەکی ئۆتۆکاددا کلیکی دوگمەی  Gridبکە.
بەمە ئەو پەڕگەیەی کە بە دیمەنی  2Dکردتەوە ئێستا وەکو ڕەسمێکی  3Dدەردەکەوێت.
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پوختە
لەم چاپتەرەدا ئامرازە سەرەکیەکانی کە پێویستن بۆ کارکردن لە  3Dباسکران .ئەگەرحەزت لێبێت شتی زیاترفێرببیت
لەوانەیە بتەوێت خۆت ئەو شتانەی لێرەدا فێریان بوویت و شتی تریش کە بوارمان نەبووە باسیان بکەین زیاتر تاقی
بکەیتەوە .کاتێک کە کارەکان تاقی دەکەیتەوە سەرت سوڕدەمێنێت لە ئاسانی ئەنجامدانی ئەم زانستە نوێ یە گرنگە.
لە چاپتەرەکەدا هەموو ئەو ئامرازو بژاردانەی ڕەسمکردن بە  3Dکە لەئۆتۆکاددا لەبەردەستدان باسنەکراون ،بە تایبەتی
فەرمانی  Vportsلەوانەیە یارمەتیدەرێکی باش بێت بۆ خستنەڕووی چەند دیمەنێکی هاوکاتی مۆدێلەکەت لەو کاتەی
خەریکی گۆڕانکاریکردنیت لە مۆدێلەکەتدا .هەرچۆنێک بێت بە بڕوای من بەو زانیاریانەی لەم چاپتەرەدا خراونەتە ڕوو
توانای ئەوەت دەبێت کە زۆرترین کارە سەرەکیەکانی ڕەسمکردنی  3Dئەنجام بدەیت.

235

7

چاپتەری  :7ڕێکخستنی چینەکان

زۆرترین ئامرازی بەکارهاتوو بۆ ڕێکخستنی کارکردن لەسەر ئۆتۆکاد بریتیە لە تایبەتمەندی بەکارهێنانی چینەکان .بەهۆی
چینەکانەوە دەتوانیت بەشە جۆراوجۆرەکانی ناو ڕەسمەکەت پۆلێن بکەیت بۆ جۆر و هاوپۆلی جیاواز .بۆ نموونە ،لە
نەخشەیەکی ئاسایی خانوویەکدا دەتوانیت چینێك تەرخان بکەیت بۆ دیوارەکان ،دانەیەکی تربۆ دەرگاکان و چینێکی تر بۆ
دۆاڵبەکان و بەو شێوەیە .ئەگەرخانووەکە کاری نۆژەنکردنەوەی تێدابێت دەتوانیت چینی تردروست بکەیت و تەرخانیان
بکەیت بۆ ئەم کارانە ،یان دەتوانیت هێلکاری دابەشکردنی کارەبا و هێڵکاری دابەشکردنی وزەی گەرمیش لە چینی تایبەت
بەخۆیاندا بۆ ڕەسمەکەت زیاد بکەیت .هەرکاتێك ویستت شێوەی دەرکەوتنی ڕەسمەکەت بەو شێوەیە لێبکەیت کە خۆت
ئارەزووی دەکەیت دەتوانیت چینە جۆراوجۆرەکان هەڵبکەیت یان بکوژێنیتەوە بە پێی خواست و پێویستی خۆت .هەر
یەکێك لە چینەکان دەتوانیت ڕەنگ و جۆرەهێڵ و ئەستورایی هێڵی جیاوازی بدەیتێ تا ئەو تەنانەش کە لەو چینەدان ئەم
تایبەتمەندیانە وەربگرن .تەنانەت دەشتوانیت چینی وا دابنێیت کە لەسەر شاشەکە ببینرێت بەاڵم لەکاتی چاپکردندا
دەرنەکەوێت ،ئەم تایبەتمەندیە بۆی هەیە سوودی زۆری هەبێت لەو کاتانەدا کە تێبینی و زانیاری زۆرت لە کاتی کارکردندا
لەسەر ڕەسمەکەت نووسیوە بەاڵم حەزناکەیت ئەم نووسینانە لە چاپکردندا دەربکەون.
لەم چاپتەرەدا فێری چۆنێتی دروستکردن و کۆنترۆڵکردن و بەکارهێنانی چینەکان دەبیت و لە کارتێکردنی چینەکان لەسەر
تەنەکانیش تێدەگەیت.
ئەم چاپتەرە ئەم بابەتانەی خوارەوەی لە خۆ گرتووە:
 درووستکردن و دەسنیشانکردنی چینەکان
 دەسنیشانکردنی چینی هەنووکەیی
 کۆنترۆڵکردنی شێوەی دەرکەوتنی چینەکان
 داخستنی چینەکان لە چاپکردن و گۆڕینیان
 دۆزینەوەی ئەو چینانەی دەتەوێن
 پوختکردنی لیستێکی شێواوی چینەکان
 خەزنکردن و هێنانەوەی ڕێکخستنەکانی چینەکان
 بەکارهێنانی پانێلی  Layerبۆ ڕێکخستنی چینەکان

 ڕێکخستنی ناوەرۆکی بینراو بە بەکارهێنانی تایبەتمەندییەکان Properties

چاپتەری  :7ڕێکخستنی چینەکان

238

دروستکردن و دەسنیشانکردنی چینەکان
بۆ دروستکردن و ئەنجامدانی گۆڕانکاری لەسەرچینەکان پالێتی  Layer Properties Managerبەکاردەهێنین .کاتێك بۆ
یەکەم جاردەست بەڕەسمکردنی ڕەسمێك دەکەیت ،بە تایبەتی ئەگەرڕەسمەکە ئاڵۆزبێت ،ئەوا لەوانەیە کاتی زۆر
بەکاربهێنیت بۆ دامەزراندن و ڕێکخستنی چینەکان .هەرچەندە لە ڕاستیدا دانانی ڕەنگێکی تایبەت بۆ هەرچینێك لە
سەرەتاوە زۆرپێویست نییە ،بەاڵم دانی ڕەنگێك بۆ هەرچینێکی نوێ کە دروستی دەکەیت هەنگاوێکی زۆرباشە بۆ ئەوەی
بتوانیت جڵەوی کارەکە لەسەرڕێگایەکی ڕاست بگریت .چونکە ڕەنگەکان ڕێگەیەکی زۆرباشن بۆ ئەوەی دەم و دەست ئەو
چینە بزانیت کە بۆ هەرتەنێکی ناو ڕەسمەکە تەرخان کراوە.
ئەم هەنگاوانەی خوارەوە لەگەڵ  Layer Properties Managerئاشنات دەکەن و چۆنێتی دروستکردنی چینێکی نوێت
نیشان دەدەن:
 .1لە پانێلی  Layerی ناو تابی  Homeدا کلیکی ئامرازی  Layer Propertiesوەك لە وێنەی  1-7نیشاندراوە بکە ،یان لە
هێڵی فەرمانەکاندا پیتەکانی  la8داخڵ بکە بۆ ئەوەی  Layer Properties Managerبکەیتەوە.
وێنەی __1-7
ئامرازی Layer
Properties

 Layer Properties Managerلە تروکە چاوێکدا بارو دۆخی هەموو چینەکانت نیشان دەدات .لە سەرەتادا کاتێك تازە ڕەسمەکەت
دەست پێکردووە تەنها چینێك دەبینیت ،بەاڵم لەگەڵ قەرەباڵغ بوونی ڕەسمەکەت ئەمیش زیاد دەکات و گەورەتردەبێت و ئیترناتوانیت
دەستبەرداری بیت و بەالتەوە زۆربە بایەخ دەبێت.

 .2کلیکی ئامرازی  New Layerبکە کە لە لوتکەی پالێتەکەدایە (سەیری وێنەی  2-7بکە) .کە کلیکی ئەم ئامرازەت کرد
چینێکی نوێ بە ناوی  Layer1لەخانەی لیستی چینەکاندا دەردەکەوێت ،ناوەکەی نیشان دەکرێت بۆئەوەییەکسەر
ناوێکی نوێ بۆ چینەکە داخڵ بکەیت.
 .3کە ناوەکەت داخڵکرد ئەم ناوە شوێنی ناوە ئەسڵیەکە  Layer1دەگرێتەوە .ئەگەرهێشتا لە ناوی چینەکە زۆردڵنیا
نیت ئەوە هیچ گرنگ نییە هەچ ناوێك بێت بینووسە ،چونکە دوایی هەچ کاتێك بتەوێت دەتوانیت ناوەکە بگۆڕیت.
لەگەڵ گەورەبوونی پڕۆژەکەدا لیستی چینەکانیش گەورەتردەبێت ،لەبەرئەوە کارێکی باشە سیستەمێكی گونجاو بۆ ناولێنانی
چینەکان بەکاربهێنیت بۆ ئەوەی بە ئاسانی پۆلێنیان بکەیت و گەڕان تیایاندا ئاسان بێت .بۆ نموونە دەتوانیت پێشگرێك بۆ ناوەکان
بەکاربهێنیت وەکو  FPبۆ ئەو چینانەی لە نەخشەی خودی خانووەکە  Floor Planدا بەکاریان دەهێنیت ،وە  EPبۆ ئەو چینانەی له
نەخشەی دابەشکردنی کارەبا  Electric Planدا بەکاریان دەهێنیت .دەشتوانیت سیستەمی ستانداردە جیهانی یەکانی وەك سیستەمی
ئینستیتۆی تەالرسازانی ئەمریکی  )www.aia.org( America Institute of Architectsبۆ ناو لێنانی چینەکان بەکاربهێنیت.

چاپتەری  :7ڕێکخستنی چینەکان

239
وێنەی _2-7
کلیکی ئامرازی New Layer
بکە کە لە لوتکەی پالیتی
Layer Properties Manager
دایە

 .4لەو کاتەدا کە ناوی چینە نوێ یەکەت نیشان کراوە کلیکی ئایکۆنی ڕەنگەکەی بکە وەك لە وێنەی  3-7دا نیشاندراوە.
ئایکۆنی ڕەنگەکە لە ژێر ستوونی  Colorدایە و لەسەرەتادا ڕەنگی سپی  Whiteی بۆ هەڵبژێرراوە.
وێنەی __3-7
ئایکۆنی ڕەنگ لە لیستی
چینەکان لە پالێتی Layer
 Properties Managerدا

دیالۆگ بۆكس ی  Select Colorدەردەكەوێت وەك له وێنەی  4-7نیشاندراوە.
 .5لە ڕیزی  Standard colorsدا كلیكی ئەو ڕەنگە بكە كە
دەتەوێت و ئینجا كلیكی  Okبكە .تێبینی ئەوە بكە كە ڕەنگی
چینە هەڵبژێرراوەكە دەگۆڕێت بۆئەو ڕەنگەی كە لەم
دیالۆگ بۆكسەوە هەڵیدەبژێریت.

وێنەی ___4-7
دیالۆگ بۆكس ی
Select Color

 .6كاتێك دەگەڕێیتەوە بۆ  Layer Properties Managerلە
تایتڵبارەكەیدا كلیكی  Xەكە بكە بۆئەوەی دەیبخەیت.
لێرە بەدواوە هەچ تەنێك كە ئەم چینەی بۆ هەڵبژێریت بەو
ڕەنگەش دەردەكەوێت كە لە هەنگاوی  5دا بۆ چینەكەت
هەڵبژارد ،مەگەرخۆت بچیت بەتایبەتی ڕەنگێكی تر بۆ تەنەكە
هەڵبژێریت.
تابی  Filesی ناو دیالۆگ بۆكس ی ( Optionsلە لیستی  Tools → Optionsەوە دەكرێتەوە) بژارەی  Color Book Locationsی تێدایە كە
بە ئۆتۆكاد دەڵێت لەكوێدا بە دوای كیێبەكانی ڕەنگە جۆراوجۆرەكان یان پانتۆنەكاندا بگەڕێت .ئەم كتێبی ڕەنگە پانتۆنانە چەند كۆمەڵە
ڕەنگێكن كە لەالیەن سیستەمی ڕەنگە پانتۆنی یەكانەوە بەكاردێن.
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تێگەیشتن لە  Layer Properties Managerبەڕێوەبەری تایبەتمەندی چینەكان
 Layer Properties Managerكە لە وێنەی  5-7نیشاندراوە لەگەڵ ڕووكاری ستانداری ویندۆزدا چون یەكە .دیارترین
مۆركەكانی ئەم پالێتە خانەی لیستی چینەكانە .تێبینی ئەوە بكە كە شریتەكەی الی سەرەوەی لیستی چینەكان چەند
دووگمەیەكی تێدایە كە بۆ تایبەتمەندیە جیاوازەكانی چینەكان تەرخانكراون .بە هەمان شێوازی ویندۆز ئێكسپلۆرەر
دەتوانیت پانی ستوونەكانی ناو لیستەكە بگۆڕیت بەكلیككردن و ڕاكێشانییەكێك لە قەراغەكانی دووگمەی
سەرەی/تایتڵی ستوونەكە .دەشتوانیت لیستی چینەكان بەپێییەكێك لە تایبەتمەندیەكان پۆلێن بكەیت بەكلیككردنی
ناوی تایبەتمەندیەكە لە تایتڵی لیستەكەدا .هەروەها دەتوانیت بە داگرتنی دووگمەی شیفت و كلیككردنی ناوەكانیان
كۆمەڵە چینێك بەڕیزبەیەكەوە هەڵبژێریت ،یان داگرتنی دووگمەی كۆنترۆڵ و كلیككردنی ناوی چینەكان لە هەر كوێیەكی
لیستەكەدابن بەیەكەوە هەڵبژێریت .ئەم كارانە گرنگتردەبن هەتا لیستەكەت گەورەترو ئاڵۆزتربێت.
وێنەی _5-7
بەڕێوەبەی تایبەتمەندی
چینەكان كە چەند چینێكی
تێدا زیادكراوە

ڕیزی هەرە سەرەوەی لیستی چینەكان چینی هەنووكەیی  Current layerی تێدا
نیشاندەدرێت .ڕێك لە الی چەپی ناوی چینە هەنووكەییەكەوە چواردووگمە هەن وەك
لە وێنەی  6-7دا نیشاندراوە.
پێشتر بینیمان كە ئامرازی  New Layerچۆن كاردەكات ،ئامرازێكی تركە بەهەمان
شێوەی ئەم كاردەكات چینێكی نوێ درووست دەكات و لە هەموو دەروازەی بینین
 Viewportە كاندا دەیبەستێت (بۆ زانیاری زیاتر لەسەرئەم ئامرازە سەیری بەش ی ˝
كۆنتڕۆڵكردنی دەركەوتنی چینەكان˝ دواترلەم چاپتەرەدا بكە) .ئەو ئامرازەی كە ئایكۆنی
 ی بۆ دانراوە ئامرازی سڕینەوەی چینەكانە .یەكێك لە چینەكان یان كۆمەڵە چینێك
هەڵبژێرە و كلیكی ئەم دووگمەیە بكە بۆئەوەی بیانسڕیتەوە .ئاگات لەوەبێت كە ناتوانیت
چینی  0و چینە قفڵكراوەكان و ئەو چینانەی كە بۆ تەنی ناو ڕەسمەكە تەرخانكراون
بسڕیتەوە .نیشانەی  سەوزەكە كە لە ستوونی  Statusی لیستی چینەكاندایە مانای
ئەوەیە ئەو چینە چینی هەنووكەیییە.

وێنەی _6-7
بەهۆی دووگمەكانی چوار
ئامرازەكەی Layer Properties
 Managerەوە دەتوانیت چینی نوێ
درووستبكەیت ،چینێكی نوێ
درووستبكەیت كە لە هەموو
 Viewportەكاندا بەستراوە،
چینەكان بسڕیتەوە و چینێكی
هەڵبژێراو بكەیتە چینی هەنووكەیی.

ڕێگەیەکی تربۆ درووستکردن یان سڕینەوەی چینەکان ئەوەیە کە چینێك یان کۆمەڵە چینێك هەڵبژێریت و پاشان کلیکی الی ڕاست
بکەیت بۆئەوەی مینویەکت بۆ دەربکەوێت کە بەهۆیەوە دەتوانیت هەمان ئەو ئەرکانە ئەنجامبدەیت کە بە ئامرازەکانی سەروو لیستی
چینەکان دەکرێت.
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لە الی هەرە چەپی بەڕێوەبەی تایبەتمەندی چینەکاندا کۆمەڵێك ئامرازی ترهەن ،بەهۆی ئەم ئامرازانەوە دەتوانیت
چینەکانت بە شێوەیەکی جوان و پڕمانا ڕێکبخەیت .لە بەشێکی تری ئەم چاپتەرەدا زیاترلەسەرئەم ئامرازانە دەدوێین.
لە ئۆتۆکادی  2009دا بەڕێوەبەری تایبەتمەندی چینەکان  nonmodalە واتە دەتوانرێت بە کراوەیی بهێڵرێتەوە و هەرکاتێك
بتەوێت بەکاریبهێنیت .بە هەمان شێوەی پالێتەکانی تری ئۆتۆکاد ڕەفتاردەکات ،ئەمەش مانای ئەوەیە دەتوانیت
تایبەتمەندی خۆشارەوە  Auto-hideی بۆ بەکاربهێنیت بۆئەوەی بە بچووککراوەیی دەربکەوێت تا ئەو کاتەی پێویستت پێی
دەبێت .هەروەها دەشتوانیت  dockی بکەیت و لە قەراغێکی ویندۆی سەرەکی ئۆتۆکاددا جێگیری بکەیت.
دەسنیشانکردنی چین بۆ تەنەکان
کاتێك تۆ تەنێك درووست دەکەیت تەنەکە خۆکارانە چینی هەنووکەیی وەردەگرێت .لە ڕەسمێکی نوێدا تەنها یەك چین
ناوی ( 0سفر) ە لەبەرئەوە کاتێک کە تۆ دەستدەکەیت بە ڕەسمکردنی ڕەسمێکی نوێ هەموو تەنەکانی ڕەسمە نوێکە
چینی  0وەردەگرن .کاتێك دەستدەکەیت بە درووستکردنی چینی نوێ ئیتردەتوانیت چینی تەنەکان بگۆڕیت بەهۆی
بەکارهێنانی پالێتی تایبەتمەندییەکان  Propertiesە وە بەم شێوەیە:
 .1ئەو تەنانە هەڵبژێرە کە دەتەوێت چینەکانیان بگۆڕیت.
 .2نیشاندەر لە ناوچەی ڕەسمکردندا ڕابگرە و کلیکی الی ڕاست بکەو لە
لیستە کورتکراوەکەوە  Propertiesهەڵبژێرە بۆئەوەی پالێتی
تایبەتمەندییەکان  Propertiesت بۆ بکرێتەوە ،وەك لە وێنەی 7-7
نیشاندراوە.

وێنەی _7-7
پالێتی Properties
لەو کاتەی Layer
هەڵبژێرراو

 .3کلیکی  Layerبکە و تێبینی ئەوە بکە کە سەرەتیرێکی سەربەرەوخوارلەناو
خانەی ناوی چینەکەدا کە لە الی ڕاستی  Layerە وەیە دەردەکەوێت.
 .4کلیکی سەرەتیرە سەربەرەوخوارەکە بکە بۆئەوەی لیستێکت بۆ دەربکەوێت کە هەموو چینەکانی ناو ڕەسمەکەی
تێدایە.
 .5لە لیستەکەدا ناوی ئەو چینە هەڵبژێرە کە دەتەوێت و دوگمەی  ESCدابگرە بۆئەوەی هەڵبژاردنی ئەو تەنانەی کە
لەو کاتەدا هەڵبژێرراون البەریت.
 .6پالێتی  Propertiesدابخە بە کلیککردنی دووگمەی  Xە کەی کە لە سووچی الی چەپی سەرەوەی دایە.
ئەگەرڕەنگی تەنە هەڵبژێرراوەکان  ByLayerی بۆ دانرابوو ،ئەوا تەنەکان ڕەنگی چینە نوێکانیان وەردەگرن ،جۆرەهێڵ و ئەستوورایی هێڵیش
بە هەمان شێوە .لەالیەکی ترەوە ئەگەرتەنەکان ڕەنگێك ،جۆرەهێڵێك یان ئەستووراییەکی هێڵی تایبەتیان درابێتێ ،ئەوا بەگۆڕینی
چینەکانیان ئەم تایبەتمەندیانە کاریان تێناکرێت و هەروەك خۆیان دەمێننەوە.

ڕێگەیەکی تربۆ دەستنیشانکردنی چینەکان بۆ تەنە پێشتر
ڕەسمکراوەکان بریتیە لە بەکارهێنانی لیستی چینەکانی کە لە پانێلی
 Layersی ناو تابی  Homeدا هەیە ( سەیری وێنەی  8-7بکە).
لە بنەڕەتدا ئەم لیستە چینی هەنووکەیی نیشان دەدات ،هەرلێرەدا تۆ
دەتوانیت چینی هەنووکەیی هەڵبژێریت بە کردنەوەی لیستەکە و

وێنەی _8-7
هەڵبژاردنی چینێك لە
پانێلی  Layersە وە
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هەڵبژاردنی ئەو چینەی دەتەوێت بیکەیتە چینی هەنووکەیی .بەاڵم کاتێك ئەگەرهیچ فەرمانێکی ترچاالك نەبێت و کلیکی
تەنێك بکەیت ئەوا لیستەکە دەگۆڕێت و ناوی ئەو چینە نیشان دەدات کە بۆ تەنە هەڵبژێرراوەکە دەستنیشانکراوە.
هەرکە تەنێك هەڵبژێررا ،دەتوانیت بە ئاسانی چینەکەی بگۆڕیت بە هەڵبژاردنی هەرچینێکی ترلەو چینانەی لە لیستی
چینەکاندا هەن .ئەگەرچەند تەنێك بەیەکەوە هەڵبژێریت کە چینەکانیان جیاوازبێت ئەوا لیستەکە بە بەتاڵی
دەردەکەوێت تا ئەو کاتەی چینێکی نوێ لە لیستەکەدا هەڵدەبژێت کە بە هەڵبژاردنی چینی هەموو تەنەکان دەگۆڕێت بۆ
ئەو چینە.

دەسنیشانکردنی چینی هەنووکەیی Current Layer
هەموو تەنەکان چینێکیان بۆ دیاریکراوە و لە بنەڕەتدا تەنەکان چینی هەنووکەیی وەردەگرن ،بەاڵم تۆ دەتوانیت بەخێرایی
چینی هەنووکەیی بگۆڕیت بە هەڵبژاردنییەکێك لە چینەکانی ناو ڕەسمەکەت لە لیستی چینەکانی ناو پانێلی  Layersوەك
پێشتر لە وێنەی  8-7دا نیشاندراوە.
ئەم لیستە ڕێگەی ئەوەشت پێدەدات کە بە خێرایی کۆنترۆڵی هەندێك لە تایبەتمەندییەکانی چینەکان بکەیت بە چینی
هەنووکەییشەوە .گۆڕینی چینی هەنووکەیی بەم شێوەیەی الی خوارەوە دەکرێت:
 .1لە پانێلی  Layersدا کلیکی دووگمە سەرەتیرییەکەی الی ڕاستی ناوی چینەکە بکە بۆئەوەی لیستێکی کردنەوە بۆ
خوارەوەت بۆ بکرێتەوە کە هەموو چینەکانی ناو ڕەسمەکەت نیشان دەدات ،هەروەك پێشترلە وێنەی  8-7دا
نیشاندراوە.
 .2کلیکی ناوی چینەکە بکە ،بەمە لیستەکە دادەخرێت و ناوی ئەو چینەی کە هەڵتبژارد لە خانەی ناوی چینەکەدا
دەردەکەوێت ،کە ئەمە ئێستا بووەتە چینی هەنووکەیی.
کۆنترۆڵکردنی ڕەنگ و جۆری هێڵی تەنە بلۆککراوەکان
چینی سفر 0گرنگی یەکی تایبەتی بۆ بلۆکەکان هەیە (بۆ زانیاری لەسەربلۆکەکان سەیری چاپتەری  8بکە) .کاتێك تەنی وا ببنە بەشێك لە
بلۆکێك کە چینی سفر 0یان وەرگرتبێت بەاڵم بلۆکەکە بەچینێکی ترهێنرابێتە ناو ڕەسمەکەوە ئەوا ئەو تەنانە سیفاتەکانی ئەو چینە نوێ یە
وەردەگرن .بەاڵم ئەگەرئەو تەنانە چینێکی تریان وەرگرتبێت و جیاوازلە چینی سفر 0ئەوا سیفاتە سەرەتاییەکانی خۆیان دەپارێزن و چینە
نوێ یەکەی بلۆکەکە وەرناگرن .بۆ نموونە وا دابنێ کە بانیۆیەك لە جیاتی چینی سفر 0هەمان چینی دەرگایەکی هەیە ،ئێستا ئەگەربانیۆکە
بکەیت بە بلۆکێك و بە چینێکی تربیهێنیتە ناو ڕەسمەکەوە ئەوا ئەو تەنانەی کە بانیۆکەیان پێکهێناوە هەموو سیفاتەکانی چینی دەرگاکە
دەپارێزن و هەردەیانمێنێت هەرچەندە بلۆکەکە چینێکی تری وەرگرتووە.
دەتوانیت وا بیری لێبکەیتەوە کە بلۆكەکە وەك کیسەیەکی الستیك وایە کە ئەو تەنانەی بەیەکەوە بەستۆتەوە کە بانیۆکەیان پێکهێناوە.
تەنەکانی ناو کیسەکە سیفاتەکانی چینی دەرگاکە دەپارێزن هەرچەندە کیسەکە خۆی چینێکی تری وەرگرتبێت .ئەمە لەوانەیە لەسەرەتاوە
تێگەیشتنی زەحمەت بێت بەاڵم لەگەڵ بەکارهێنانی زیاتری بلۆکەکاندا باشترلێی تێدەگەیت.
ئۆتۆکاد بواری ئەوەشت پێدەدات کە زیاترلە ڕەنگێك یان جۆرەهێڵێك بۆ چینێك دیاری بکەیت .بۆ نموونە دەتوانیت لیستەکانی کردنەوە
بەرەوخوارەوەی  Colorو  Linetypeی ناو پانێلی  Propertiesی فراوانکراوی ناو تابی  Homeبەکاربهێنیت بۆئەوەی ڕەنگ یان جۆرەهێڵی
تەنێكی چینی سفر  0بگۆڕیت .ئیترئەو تەنە ڕەنگ و جۆرەهێڵە بۆدیاریکراوەکەی خۆی دەپارێزێت ،هیچ گرنگ نی یە لە هەچ چینێکدا بێت.
بە هەمان شێوە ئەو تەنانەی کە بەتایبەتی ڕەنگێك یان جۆرەهێڵێکیان بۆ دیاری کراوە کاتێك دەخرێنە ناو بلۆکێکەوە هیچ کاریان تێناکرێت
و ناگۆڕڕێن.
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لەوانەیە تێبینی ئەوەت کردبێت کە چەند جۆرە ئایکۆنێك لە دوای ناوی چینەکەوە دەرکەوتوون .ئەم ئایکۆنانە کۆنترۆڵی
بارو دۆخی چینەکە دەکەن .دواترلەم چاپتەرەدا فێری چۆنێتی بەکارهێنانی ئەم ئایکۆنانە دەبیت .هەروەها تێبینی ئەوە
بکە کە بۆکسەکەی کە ڕێك لەالی چەپی ناوی هەرچینێكدایە ڕەنگی چینەکە دەردەخات.

کۆنترۆڵکردنی دەرکەوتنی چینەکان
ئۆتۆکاد دوو ڕێگەی دەستبەرکردووە بۆ کۆنترۆڵکردنی دەرکەوتنی چینەکان .بژارەکانی  Onو  Offدەرکەوتنی چینەکان
هەڵدەکات یان دەکوژێنێتەوە .بژارەکانی بەستن  Freezeو توانەوە  Thawنەك هەرکۆنترۆڵی دەرکەوتنی چینەکان دەکەن
بەڵکو کاتێك چینێك بەستراوە ئەوا ئەو تەنانەی کە ئەم چینەیان هەیە هیچ گۆڕانکارییەك کاریان تێناکات .لە ڕەسمە
گەورەکاندا ئەم تایبەتمەندییە لەوانەیە ببێتە یارمەتیدەرێك بۆ خێراکردنی کردارەکانی ئۆسناپ (واتە بازدان بۆ سەر
تەنەکان) و کردارەکانی ترکە پێویستیان بە گەڕان لە بنکەی دراوەی ڕەسمەکەدا هەیە.
بەستن و توانەوە کاریگەریەکیشیان لەسەر بلۆکەکان هەیە کە جیاوازە لە کاری بژارەکانی  Onو  .Offبلۆکێك کە بە چینێکی
کوژاوە دەهێنرێتە ناو ڕەسمەکەوە هەربە هەڵکراوی دەمێنێتەوە و بەشێوەیەکی ئاسایی دەبینرێت ،ئەگەرتەنە
پێکهێنەرەکانی ئەم بلۆکە چینەکانیان هەڵکرابێت و نەکوژابنەوە ،بەاڵم بلۆکێك کە بە چینێکی بەستوو دەهێنرێتە ناو
ڕەسمێکەوە ناتوانرێت ببینرێت تەنانەت ئەگەرچینەکانی تەنە پێکهێنەرەکانیش ی هەڵکرابن یان نەیان بەستبێت.
بژارەکانی بەستن و توانەوەی تەنەکان بژارەیەکی تردەخەنە بەردەست کە پەیوەندی بە دەروازەکانی بینین  Viewportە
کانەوە هەیە لە لەیئاوتەکاندا .هەربەهۆی بژارەکانی بەستن و توانەوەوە دەتوانیت کۆنترۆڵی دەرکەوتنی چینەکان بکەیت
بۆ هەردەروازەیەکی بینین کە لە لەیئاوتەکانی ڕەسمەکەدا هەن .بەهۆی ئەم تایبەتمەندییەوە دەتوانیت لە دەروازەیەکی
بینین دا کۆمەڵە چینێك دەربخەیت و لە یەکێکی تردا کۆمەڵە چینێکی تری تەواو جیاوازدەربخەیت .وێنەی  9-7لەی
ئاوتێك دەردەخات کە دوو دەروازەی بینینی تێدا دروستکراوە ،هەردووکیان هەمان ڕەسم نیشان دەدەن بەاڵم بەستن و
توانەوەی چینەکان لە دەروازەیەکی بینین بۆ ئەوی ترجیاوازە.
وێنەی _9-7
دوو دەروازەی بینین لە
لەیئاوتێکدا کە هەمان
ڕەسم نیشان دەدەن
بەاڵم چینەی
بەستراوەکان جیاوازن.
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بەکارهێنانی ڕاستەقینە  Trueیان پانتۆن  Pantoneە کان
کاتێك لە بەش ی پێنوێنی ڕەنگەکان  Index Colorی ناو دیالۆگ بۆکس ی  Select Colorە وە ڕەنگێك هەڵدەبژێریت بەزۆری ئەو ڕەنگە
دەدۆزیتەوە کە پێویستت پێ یەتی .بەاڵم کاتێك دەتەوێت ڕەسمێك بۆ نمایشکردن دروست بکەیت کە هەڵبژاردنی ڕەنگەکان تیایدا گرنگی
یەکی تایبەتی هەیە ئەوا دەتوانیت ڕەنگەکان یان لە بەش ی  True Colorدا یان بەش ی  Color Booksدیالۆگ بۆکسەکەدا هەڵبژێریت.
بەش ی  True Colorکۆمەڵێك ڕەنگی زۆری بەهۆی پالێتێکی ڕەنگی هاوشێوەی پالێتەکەی ناو بەرنامەی فۆتۆشۆپ و بەرنامەکانی تری
مامەڵەکردن لەگەڵ ڕەسمەکاندا خستۆتە بەردەست .دەتوانیت مۆدێلە ڕەنگی  hueو  saturationو ) luminance (HSLبەکاربهێنیت یان
دەتوانیت مۆدێلی ڕەنگی سوور  redو سەوز  greenو شین  (RGB) blueبەکاربهێنیت .هەڵبژاردنی مۆدێلە ڕەنگی یەکانی  HSLو  RGBلە
ڕێگەی لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Color Modelە وە کە لە سووچی سەرەوەی دیالۆگ بۆکسەکەدایە ئەنجام دەدرێت.

ئەگەرلە كاتی دامەزراندنی ئۆتۆكاددا هەڵبژاردنی پانتۆنی ڕەنگەكان  Pantone color optionشت دامەزراندبێت ئەوا دەتوانیت
ڕەنگەكان لە كتێبی پانتۆنی ڕەنگەكان  Pantone color bookه وە هەڵبژێریت ئەمەش بە چوونە بەش ی  Color Booksلە ناو دیالۆگ
بۆكس ی  Select Colorدا.

بەش ی  Color Booksبواری ئەوەت پێدەدات كە ڕەنگەكان لەگەڵ كتێبێكی پانتۆنی ڕەنگدا بگونجێنیت كە لە كاتی چاپكردنی ڕەسمە پڕ
ڕەنگەكاندا زۆرگرنگە.
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کۆنترۆڵکردنی شێوەی دەرکەوتنی چینەکان
دەتوانیت بەڕێوەبەری تایبەتمەندی چینەكان بەكاربهێنیت بۆ كوژاندنەوەی چینەكان بەم شێوەیە:
 .1بەڕێوەبەری تایبەتمەندی چینەكان  Layer Properties Managerبكەرەوە.
 .2لە لیستی چینەكاندا كلیكی ئەو چینە بكە كە دەتەوێت بیكوژێنیتەوە بۆئەوەی دیاری بكەیت.
 .3لە ڕیزی چینەكەدا كلیكی ئایكۆنی گڵۆپەكە بكە وەك لە وێنەی  10-7نیشاندراوە بەمە ڕەنگی گڵۆپەكە لە زەردەوە
دەگۆڕێت بۆ خۆڵەمێش ی كە مانای ئەوە دەگەیەنێت كە چینەكە كوژاوەتەوە ،بەمەش هەموو ئەو تەنانەی لە
چینەكەدان ون دەبن.
وێنەی _10-7
چینێك هەڵبژێرراوە و
گڵۆپەكەی كوژاوەتەوە
واتە چینەكەش
كوژاوەتەوە

دەشتوانیت كۆنترۆڵی دەركەوتنی چینەكان بە بەكارهێنانی لیستی كردنەوە بۆ خوارەوەكەی ناو پانێلی  Layersبكەیت بەم
شێوەیە:
 .1لە پانێلی  Layersدا كلیكی لیستی كردنەوە بۆ خوارەوەی  Layerبكە.
 .2ئەو چینە بدۆزەرەوە كە دەتەوێت بیكوژێنیتەوە و تێبینی ئەوە بكە كە گڵۆپەكە ڕەنگی زەردە كە مانای ئەوەیە كە
چینەكە هەڵكراوە و دەبینرێت.
 .3كلیكی گڵۆپەكە بكە بۆئەوەی ڕەنگی بگۆڕێت بۆ خۆڵەمێش ی.
 .4ئێستا كلیكی شوێنێكی ناو ڕەسمەكە بكە بۆئەوەی لیستی كردنەوە بۆ خوارەوەی چینەكان دابخرێت و هەموو ئەو
تەنانەی كە لەو چینەدان كە ئێستا كوژاندتەوە ون ببن و نەبینرێن.
كۆنترۆڵكردنی دەركەوتنی چینەكان بەهۆی بەستن و توانەوەوە
بەستن  Freezeو توانەوە  Thawهەربەهەمان شێوەی کوژاندنەوە و هەڵکردنی چینەکان کارەدەکەن ،بەم شێوەیە:
 .1بەڕێوەبەری تایبەتمەندی چینەكان  Layer Properties Managerبكەرەوە.
 .2لە لیستی چینەكاندا كلیكی ئەو چینە بكە كە دەتەوێت بیبەستیت بۆئەوەی دیاری بكەیت.
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 .3لە ڕیزی چینە هەڵبژێراوەکەدا کلیکی ئایکۆنی خۆرەکە بکە ،بەمە خۆرەکە دەگۆڕێت بۆ تۆپەڵە بەفرێك کە نیشانەی
ئەوەیە کە چینەکە بەستوویەتی .دەرئەنجام هەموو ئەو تەنانەی کە ئەو چینانەیان هەیە کە لە هەنگاوی دووەمدا
هەڵتبژاردبوون دیارنامێنن.

ڕێگەیەکی تربۆ کۆنترۆڵکردنی چینەکان بریتیە لە بەکارهێنانی لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Layerکە لە پانێلی Layers
دایە:
 .1لە پانێلی  Layersدا كلیكی لیستی كردنەوە بۆ خوارەوەی  Layerبكە.

 .2ئەو چینە بدۆزەرەوە كە دەتەوێت بیبەستیت و کلیکی ئایکۆنی خۆرەکەی بکە .ئاماژەپێکەرێك دەردەکەوێت “Freeze
” or Thaw in All Viewportsوەك لە وێنەی  11-7دا نیشاندراوە.
وێنەی _11-7
تایبەتمەندی بەستن و توانەوە
لە ئایکۆنی  ALL Viewportsو
ئاماژەپێکەرەکەی کە لە لیستی
کردنەوە بۆخوارەوەی  Layerدا
دەردەکەوێت.

کۆنترۆڵکردنی دەرکەوتنی چینەکان لە دەروازەکانی بینینی لەیئاوتەکاندا
ئەگەرلە بۆشایی پەڕەدا کاربکەیت و لەناو لەیئاوتێکی ڕەسمەکەتدا بیت و  Layer Properties Managerبکەیتەوە دەبینیت
کە چەند ستونێکی زیاتر لە الی ڕاستدا دەردەکەون ئەم ستونانە ئەمانەنVP ،VP Color ،VP Freeze ،New VP Freeze :
 VP Lineweidght ،Linetypeو  VP Plot Styleوەك لە وێنەی  12-7نیشاندراوە.
وێنەی _12-7
ستوونەکانی کۆنترۆڵکردنی
تایبەتمەندییەکانی چینەکان
لە دەروازەکانی بینیندا لەناو
Layer Properties
Manager
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لە لەیئاوتەکاندا دەروازەی بینین  Viewportە کان وەک ویندۆیەکی سەربەخۆ وان و دەتوانیت بەهەڵبژاردنیان بچیتە ناو بۆشایی مۆدێلی
سەربەست  Floating Model spaceە وە و هەردەروازەی بینینێك ئەو ڕەسمە نیشان دەدات کە لە بۆشایی مۆدێلدا دروستتکردووە.
لێرەدا دەتوانیت بەشێوەیەك زوومبکەیت کە هەموو ڕەسمەکەت دەربکەوێت یانیش دەتوانیت تەنها بەشێکی ڕەسمەکە دەربخەیت
بەپێی حەزو پێویستی خۆت .هەرلێرەدا دەشتوانیت کۆنترۆڵی ڕێکخستنەکانی چینەکانیش بکەیت بەشێوەیەك کە تەنەکانی ناو ئەو
چینانە لە دەروازەی بینینە جیاوازەکاندا بەشێوەی جیاوازدەربکەون بەبێئەوەی هیچ گۆڕانێك بەسەرتەنە یان چینە ئەسڵیەکەدا بێت.
لە ڕەسمێکدا دەتوانیت چەند دەروازەی بینین کە خۆت دەتەوێت درووستبکەیت بۆئەوەی تیایاندا بەش و تەنە جیاوازەکانی ناو
ڕەسمەکەت بەو شێوەیەی کە دەتەوێت نیشانبدەیت .بۆ زانیاری زیاترلەسەردەروازەکانی بینین سەیری چاپتەری  12بکە بەش ی "
سازکردنی ڕەسمەکان بۆ چاپکردن "

تایبەتمەندی  VP Freezeکۆنترۆڵی دەرکەوتنی چینەکان دەکات بۆدەروازەی بینینی چاالکی هەنووکەیی .ئەمە ڕێگەی
ئەوەت پێدەدات کە کۆنترۆڵی دەرکەوتنی چینەکان بکەیت لەناو دەروازەیەکی بینیندا بێئەوەی کار لەدەرکەوتنی چینەکە
بکات لە دەروازەکانی تردا .دەتوانیت ئەم تایبەتمەندییە بەهەمان شێوەی تایبەتمەندی  Freezeو  Thawبەکاربهێنیت،
واتە بەکلیککردنی ئایکۆنی  VP Freezeبۆئەوەی چینەکە لەو دەروازەی بینینەدا کە تیایدایت ببەستیت و بشاریتەوە ،بەاڵم
بێگومان بۆ ئەنجامدانی هەر گۆڕانکاریەك دەبێ دەروازەی بینینەکەت هەڵبژاردبێت و چووبیتە ناو بۆشایی مۆدێلی
سەربەستی دەروازەی بینینەکەوە .ئەم هەنگاوانەی خوارەوە چۆنێتی ئەنجامدانی ئەمەت بۆ ڕووندەکەنەوە:
 .1ئەگەرلە بۆشایی مۆدێلدایت ئەوا کلیکی دووگمەییەکێك لە لەیئاوتەکان بکە بۆئەوەی بچیتە بۆشایی پەڕەوە .ئەگەر
دووگمەکانی لەیئاوتەکان لەشوێنی خۆیاندا نابینیت ئەوا دەتوانیت لە شریتەکەی الی خوارووی ڕاستی ویندۆی
سەرەکی ئۆتۆکاددا کلیکی ئایکۆنی Quick View Layouts
بکەیت ،وەك لە وێنەی  13-7دا نیشاندراوە .کە کلیکی
ئەم ئامرازەت کرد وێنۆچکەی بۆشایی مۆدێلیش و
هەموو ئەو لەیئاوتانەش کە لەڕەسمەکەدا هەن
وێنەی  :13-7ئامرازی بینینی خێرای لەیئاوتەکان Quick View
دەردەکەون.
 Layoutsلەناو شریتی دۆخ  Status barدا.
 .2کلیکی وێنۆچکەی ئەو لەیئاوتە بکە کە دەتەوێت
بچیتە ناویەوە وەك لە وێنەی  14-7نیشاندراوە.
 .3ئێستا دەبڵکلیك لەسەر ئەو دەروازەی بینینە بکە
کە دەتەوێت گۆڕانکاری تێدابکەیت .کە ئەمەت
کرد دەبینیت کە ئایکۆنی  UCSیش لە دەروازەکەدا
دەردەکەوێت و دەشبینین کە چوارچێوەی دەروازەکە
ڕەنگی هێڵەکانی دەگۆڕێت بۆ ڕەشێکی تۆخ وەك لە
وێنەی  15-7دا دەیبینین.

وێنەی  :14-7وێنۆچکەی  Quick View Layoutsو توڵبارەکەی

 .4لە  Layer Properties Managerدا کلیکی ئایکۆنی  VP Freezeی ئەو چینانە بکە کە دەتەوێت کۆنترۆڵی دەرکەوتن یان
دەرنەکەوتنیان بکەیت لەو دەروازەی بینینەدا کە تیایدایت.
 .5بۆ چوونە دەرەوە لە دەروازەی بینینەکە لە هەر شوێنێکی دەرەوەی دەروازەکە دەبڵکلیك بکە (سەیری وێنەی 15-7
بکە).
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وێنەی  :15-7ئایکۆنی  UCSلە هەردەروازەیەکی بینیندا دەردەکەوێت و دەروازەی بینینی هەنووکەییش چوارچێوەکانی هێڵی
ئەستورن

وەك ئەڵتەرناتیڤێك دەتوانیت لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی
 Layerبەکاربهێنیت بۆئەوەی بژارەی  VP Freezeی هەنووکەیی
هەڵبژێریت .لە لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەکەدا کلیکی ئایکۆنی
 Freeze or Thaw in Current Viewportبکە بۆئەوەی کۆنترۆڵی
دەرکەوتنی چینەکە لە دەروازەی بینینە تاکەکاندا بکەیت.
ئایکۆنەکە بریتیە لە هێمایەکی تیشکی خۆر کە چوارگۆشەیەکی
سپی بەتاڵ لە پاشەبنەماکەیدا هەیە ،وەك لە وێنەی 16-7
دەیبینیت.

وێنەی _16-7
ئایکۆنی بەستن و توانەوە
لە دەروازەی بینینی
هەنووکەییدا لە لیستی
کردنەوە بۆخوارەوەی
 Layerدا

لە بەشێکی پێشووی ئەم چاپتەرەدا بینیت کە چۆن دەتوانیت لەنێوان بۆشایی مۆدێلی سەربەست و بۆشایی پەڕەدا
هاتووچۆ بکەیت ،ئەمەش وەك ئاماژەی پێدرا لەڕێگەی دەبڵکلیککردن لەهەرجێگایەکی ناوەوەی یان دەرەوەی
دەروازەیەکی بینینەوە ئەنجام دەدرێت .ئەگەرئۆتۆکادەکەت وا ڕێکخستووە کە لەجیاتی ئامرازەکانی مۆدێل و لەیئاوتی ناو
شریتی دۆخ تابی دەروازەکانی بینین لە دامێنی ویندۆی ئۆتۆکاد لەسەروو هێڵی فەرمانەکان (وەك  Layout1و  Layout2و بەو
شێوەیە) دەربکەوێت ئەوا دەتوانیت ئامرازی  Modelیان  Paper Spaceی ناو شریتی دۆخ بەکاربهێنیت بۆئەوەی هاتووچۆ
لەنیوانیاندا بکەیت ( سەیری وێنەی  17-7بکە ) .ئەم ئامرازە تەنها کاتێك دەردەکەوێت ئەگەرتابەکانی دەروازەی
بینینەکان لە دامێنی ویندۆی ئۆتۆکاد لەسەروو هێڵی فەرمانەکان هەڵکرابن و دەرکەوتبن.
وێنەی __17-7
ئامرازی  Modelیان
 Paper Spaceی ناو
شریتی دۆخ
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بۆئەوەی تابەکانی دەروازەی بینینەکان بەرچاوبن کلیکی الی ڕاست لەسەر ئامرازی مۆدێل یان لەیئاوت بکە و Display
 Layout and Model tabsهەڵبژێرە .بۆ البردن و کوژاندنەوەی تابەکان کلیکی تابی مۆدێل یان لەیئاوت بکە و Hide Layout
 and Model Tabsهەڵبژێرە.
داخستنی چینەکان لە چاپکردن و گۆڕینیان
دەتوانیت چینەکان دابخەیت بۆئەوەی بە هەڵە یان بەڕێکەوت گۆڕانکاری بەسەر تەنەکانی ناو ئەو چینەدا نەهێنیت .ئەم
تایبەتمەندییە زۆر گرنگە کاتێک لەسەر ڕەسمێکی ئاڵۆز و قەرەباڵغ کاردەکەیت و ناتەوێت بەهەڵە گۆڕانکاری بەسەرهیچ
بەشێکی ڕەسمەکەدا بهێنیت .دەشتوانیت هەموو چینانەکانی ناو ڕەسمەکە دابخەیت جگە لەو چینانەی کە مەبەستتە
گۆڕانکاریان تێدابکەیت و ئیتربەردەوامبیت لەکارکردن بێئەوەی ترس ی ئەوەت هەبێت کە گۆڕانکاری هەڵە ئەنجام بدەیت.
تایبەتمەندی داخستنی چینەکان ڕێگە لە خەڵکی ترناگرێت لەوەی کە گۆڕانکاری لە تەنەکانی ناو چینە داخراوەکاندا
ئەنجام بدەن .ئەمە تەنها ئامرازێکە بۆئەوەی بەهۆیەوە بتوانیت تەنەکان بەشێوەیەکی کاتی دابخەیت و لە گۆڕانکاری
بیانپارێزیت.
بۆئەوەی بژارەی داخستنی چینەکان بەکاربهێنیت کلیکی ئایکۆنی داخستن بکە لە ناو  Layer Properties Managerدا وەک
لەبەش ی سەرەوەی وێنەی  18-7نیشاندراوە.
بژارەی داخستن لە لیستی کردنەوە بۆخوارەوەی چینەکانی ناو پانێلی  Layersیشدا دەردەکەوێت (سەیری بەش ی خوارەی
وێنەی  18-7بکە) .ئایکۆنەکە لە قفڵێکی کراوە وە دەگٶڕێت بۆ قفڵێکی داخراو.
وێنەی _18-7

ئایکۆنی قفڵکردن لە
Layer Properties
 Mangerو لیستی
کرنەوە بۆ خوارەوەی
 Layerدا
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ئامرازێکی تری هاوشێوەی ئەمە بریتیە لە بژارەی  .Plotدەتوانیت کلیکی ئایکۆنی پرینتەرەکە ی ناو ستوونی  Plotی ناو
 Layer Properties Managerبکەیت بۆ ڕێگەگرتن لەوەی تەنەکانی ناو چینەکە لە چاپدا دەربکەون (سەیری وێنەی 19-7
بکە) .بۆ زانیاری بژارەی  Plotلە لیستی کردنەوە بۆخوارەوەی چینەکاندا دەرناکەوێت.
وێنەی _19-7
ئایکۆنی پرینتەرەکە لە Layer
 Properties Managerدا

چینەکە لە ئۆتۆکاددا هەردەبینرێت بەاڵم لەکاتی چاپکردندا دەرناچێت و نابینرێت .ئەمە تایبەتمەندییەکی زۆرباشە
بەتایبەتی بۆئەو چینانەی تەنها بۆ لەیئاوت بەکاریان دەهێنیت.
دۆزینەوەی ئەو چینانەی کە دەتەوێن
ئەگەرتەنها چەند چینێک لە ڕەسمەکەتدا هەبێت ئەوا دۆزینەوەی ئەو چینانەی کە دەتەوێن ئاسانە ،بەاڵم لە ڕەسمە
ئاڵۆزەکاندا کاتێک ژمارەی چینەکان زۆرە و لە  20تا  30چین بەرەوژوورە ،ئەو کاتە دۆزینەوەی چینەکان زەحمەت دەبێت.
ئەم کردارە لە  Layer Properties Managerدا ئاسانکراوە و دەتوانیت لێرەدا بەهەمان ئەو شێوەیەی کە لە ویندۆز
ئێکسپلۆرەردا لەگەڵی ڕاهاتووی لێرەش چینەکان بدۆزیتەوە و بەو شێوەەیەی دەتەوێت کۆنتڕۆڵیان بکەیت .بۆ نمونە،
ئەگەرچەند چینێكمان هەبێت کە هەموویان بە پیتی  Cدەست پێبکەن وەکو بۆ نمونە  C-pattern ،C-header ،C-lightو
هتد و تۆدەتەوێت بە کەمترین کات ئەم چینانانە بدۆزیتەوە و بیانکوژێنیتەوە ئەوا دەتوانیت کلیکی دووگمەی Name
بکەیت کە لەالی سەرووی لیستی چینەکاندا هەیە بۆئەوەی چینەکان بەپێی یەکەم پیتی ناوەکانیان پۆلێن بکەیت.
(دەتوانیت دیسان کلیکی دووگمەی  Nameبکەیتەوە بۆ گێڕاندنەوەی دۆخی پێشووی ڕیزکردنی چینەکان) .بۆ هەڵبژاردنی
ئەو چینانە بەمەبەستی ئەنجامدانی گۆڕانکاری تیایاندا کلیکی ناوی یەکەم چین بکە کە بەپیتی  Cدەستپێدەکات و
بەلیستەکەدا بڕۆ خوارەوە تا دوا چینی گروپەکە دەدۆزیتەوە و دوگمەی  shiftدابگرە و کلیکی چینەکە بکە ،بەم شێوەیە
هەموو ئەو چینانەی کە دەکەونە نێوان ئەم دووانەوە هەڵدەبژێررێن .ئیتردەتوانیت هەموو چینە هەڵبژێرراوەکان بەیەک
کلیک بکوژێنتەوە بە تەنها کلیککردنی گڵۆپییەکێک لە چینەکان.
بۆ البردنی هەڵبژاردنی هەندێک لەو چینانە دەتوانیت دوگمەی  Ctrlدابگریت و کلیکی ناوی ئەو چینە یان چینانە بکەیت کە
دەتەوێت لە هەڵبژاردنەکە الیان ببەیت .یان دوگمەی  Ctrlدابگرە و کلیکی ئەو چینانە بکە کە دەتەوێت هەڵیانبژێریت.
بەهۆی دوگمەی ڕەنگ و جۆرەهێڵەوە لە لوتکەی لیستەکە دەتوانیت لیستی چینەکان بەپێی ڕەنگەکانیان یان بەپێی
جۆرەهێلەکانیان پۆلێن بکەیت و ڕیزبکەیت .دوگمەکانی ترچینەکان بە پێی دۆخەکانیان ڕیزدەکەن وەکو بۆنمونە
کوژاندەنەوە و هەڵکردن  on/offو بەستن و خاوکردنەوە  Freeze/Thawو فقڵکردن و قفڵکردنەوە  Lock/Unlockو هتد.
بۆ هەڵبژاردنی هەموو چینەکانی ناو لیستەکە بەخێرایی دەتوانیت کلیکی الی ڕاست بکەیت و هەڵبژاردنی  Select Allهەڵبژێریت .هەر
بەهەمان شێوە دەشتوانیت  Clear Allهەڵبژێریت بۆ البردنی هەرهەڵبژاردنێک کە کردووتە .بە بەکارهێنانی هەڵبژاردنی Select All But
 Currentهەموو چینەکانت بۆ هەڵدەبژێرێت جگە لە چینی هەنووکەیی چاالک و  Invert Selectionیش هەڵبژاردنەکە پێچەوانە دەکاتەوە.

لە نمونەکەی پێشوودا بە تەنها کلیکێک کۆمەڵێک چینت هەڵبژارد و کوژاندتنەوە .بەهەمان ئەم شێوەیە دەتوانیت ئەو
کۆمەڵە چینە سڕبکەیت یان چاالک بکەیتەوە ،قفڵبکەیت یان قفڵکردن البەریت ،یان ڕەنگی هەموویان بە تەنها کلیکێک

چاپتەری  :7ڕێکخستنی چینەکان

251

بگۆڕیت .بۆ نمونە بە کلیککردنی هێمای ڕەنگی هەریەکە لە ئایکۆنی ڕەنگییەکێک لە چینەکانی گروپە هەڵبژێرراوەکە
دیالۆگ بۆکس ی  Select Colorت بۆ دەکاتەوە کەتیایدا دەتوانیت ڕەنگی هەموویان بگۆڕیت و بیانکەیت بەهەمان ڕەنگ.
پوختکردنی لیستێکی شێواوی چینەکان
زۆربەی کات لەگەڵ قەرەباڵغبوونی ڕەسمەکەتدا
لیستی چینەکانیش درێژتردەبێت .بەڕێوەبردنی
لیستێکی ئاوا درێژ زەحمەتە ،بەاڵم ئۆتۆکاد چەندین
ئامرازی دەستەبەرکردووە کە یارمەتیت دەدەن بۆ
ڕێکخستنی چینەکان بۆئەوەی ئاسانتربتوانیت
کۆنترۆڵیان بکەیت .وێنەی  20-7ئەو ئامرازانەی ناو
 Layer Properties Managerنیشان دەدات کە
بەهۆیانەوە دەتوانیت لیستی چینەکان بەڕێوەبەریت و
ڕێکیان بخەیت.

وێنەی  :20-7هەڵبژاردنەکانی فلتەرەکان و بەڕێوەبەری دۆخی چینەکان لە ناو
بەڕێوەبەری تایبەتمەندی چینەکاندا

لە سووچی سەرەوەی الی چەپی  Layer Properties Managerدا توڵئامرازێک دەبینیت کە س ێ ئامرازی تێدایە؛ ئەمانە
بۆئەوە دانراون تا یارمەتیت بدەن لە ئەرکەکانی بەڕێوەبردنی چینەکاندا .ئامرازەکان لەچەپەوە بۆ ڕاست ئەمانەن:
 New Property Filterواتە فلتەری تایبەتمەندی نوێ؛ بەهۆی ئەمەوە دەتوانیت لیستی چینەکان فلتەربکەیت
بەجۆرێک کە تەنها ئەو چینانە دەربکەون کە تایبەتمەندیەکی تایبەتیان هەیە ،وەکو بۆنمونە ڕەنگێک یان ناوێکی
دیاریکراو.
 New Group Filterفلتەری گروپی نوێ؛ بەهۆی ئەمەوە دەتوانیت چینەکان بکەیتە گروپ بەپێی پێکەوە گونجانیان تا
هەرکاتێک بتەوێت بەئاسانی بیاندۆزیتەوە .ئەمە زۆربەسوودە ئەگەر زۆرکات تۆ تەنها لەگەڵ کۆمەڵە چینێکدا کاربکەیت.
بۆ نمونە ،لەوانەیە لە ڕەسمێکی تەالرسازیدا کۆمەڵە چینێکت هەبن کە پەیوەندیان بە کاری کارەبەوە هەیە لەم حاڵەتەدا
دەتوانیت گروپێکی فلتەرکردن دروست بکەیت کە هەموو چینەکانی تردەشارێتەوە جگە لەو چینانەی پەیوەندیان بەکاری
کارەباوە هەیە.
 Layer States Managerبەڕێوەبەری دۆخی چینەکان؛ بەهۆی ئەمەشەوە دەتوانیت کۆمەڵێک دۆخی چین دروستبکەیت.
بۆ نمونە ،ئەگەربتەوێت ئەو ڕێکخستنانەی چینەکان کاتێک کە تەنها چینی دیوارو چینی ویندۆ هەڵکراون خەزنبکەیت
بۆئەوەی لە ڕەسمێکی تردا بەکاری بهێنیتەوە ئەوا دەتوانیت ئامرازی  Layer States Managerبەکاربهێنیت.
فلتەرەکان هیچ کار لە چینەکان ناکەن و بەهیچ شێوەیەک گۆڕانکاریان بەسەردا ناهێنن؛ تەنها کۆنترۆڵی دەرکەوتنی
چینەکان دەکەن لە لیستی سەرەکی چینەکاندا.
فلتەرکردنی چینەکان بەپێی تایبەتمەندییەکانیان
لەژێر ئامرازەکانی فلتەرکردندا لیستی فلتەرەکان هەیە .ئەم لیستە لیستێکی زنجیرەییە و کۆمەڵەی تایبەتمەندی چینەکان
و گروپی فلتەرەکانی تیادا ڕیزدەکرێت .لە سەرەتادا تۆ هێشتا هیچ فلتەرێکت دروست نەکردووە ،لەبەرئەوە تەنها فلتەری
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 Allو  All Used Layersدەبینیت .ئەم هەنگاوانەی خوارەوە چۆنێتی بەکارهێنانی ئەم ئامرازانە و شێوەی دەرکەوتنی خانەی
لیستی فلتەرەکان ڕوون دەکەنەوە .سەرەتا بە ئامرازی  New Property Filterدەست پێدەکەین:
 Layer Property Manager .1بکەرەوە.

 .2لە سووچی سەرەوەی الی چەپیدا کلیکی ئامرازی  New Property Filterبکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی Layer Filter
 Propertiesت بۆ بکرێتەوە وەک لە وێنەی  21-7دا نیشاندراوە.
وێنەی _21-7
دیالۆگ بۆکس ی
Layer Filter Properties

لەم دیالۆگ بۆکسەدا دوو کۆمەڵە لیستی تێدایە .لیستی سەرەوەیان لیستی  Filter Definitionپێناسەی فلتەرەکە ،تێیدا
دەتوانیت مەرجەکانی فلتەرکردن داخڵبکەیت .لیستەکەی خوارەوەشیان لیستی  Filter Previewپێشبینەی فلتەرەکانە
کە تێیدا پێشبینەیەکی لیستی چینەکان لەسەر بنچینەی هەڵبژاردنەکانی فلتەرەکان نیشان دەدرێت .ئەگەر پێشترئامرازی
 Layer Filter Propertiesت بەکارنەهێنابێت ئەوا هیچ هەڵبژاردنێکی فلتەر نابینیت و لەبەرئەوە لیستی پێشبینەی
فلتەرەکان هەرهەموو چینەکانی ناو ڕەسمەکەت نیشان دەدات.
 .3لە لیستی پێناسەی فلتەردا کلیکی خانە بەتاڵەکەی ژێر لیستی  Colorبکە بەمە دووگمەیەکی تیاگەڕان دەردەکەوێت
وەک لە وێنەی  22-7دا نیشاندراوە.
وێنەی __22-7
دووگمەی تیاگەڕان لەژێر
لیستی  Colorلە کۆمەڵە
لیستی  Filter Definitionدا

 .4دیسانەوە کلیکی خانە بەتاڵەکە بکەرەوە و ئینجا ڕەنگێک داخڵبکە وەکو بۆنمونە ڕەنگی سوور redو ئینتەربکە.
دەبینین کە بۆکس ی  Filter Previewدەگۆڕێت و تەنها ئەو چینانە نیشان دەدات کە ڕەنگی سووریان هەیە .ئەگەرهیچ
چینێک لە ڕەسمەکەدا نەبێت کە ڕەنگەکەی سووربێت ئەوا لیستەکە هیچ گۆڕانی بەسەردا نایەت و هەربە بەتاڵی
دەمێنێتەوە.
 .5ئێستا دوو جارکلیکی خانە بەتاڵەکەی خوارئەو خانەیەوە بکە کە لە هەنگاوی پێشتردا گۆڕانکاریت تێدا کرد،
دەبینیت لێرەش دووگمەیەک دەردەکەوێت.
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 .6لێرەدا ڕەنگێکی ترداخڵبکە .دەبینیت هەموو ئەو چینانەی کە ئەو ڕەنگەیان هەیە لە لیستی  Filter previewدا
دەردەکەون.
 .7لە لیستی  Filter Definitionدا کلیکی خانەی سێیەم لە لیستی  Nameدا بکە .دەبینیت کە نیشاندەرلە خانەکەدا
دەردەکەوێت بەاڵم هێمای ئەستێرەیەکی بچووکیش ی لەگەڵدایە.
 .8پیتی ناوی ئەو چینانە داخڵبکە کە دەتەوێت فلتەریان بکەیت و دووگمەی ئێنتەر  دابگرە .دەبینیت ئێستا هەموو
ئەو چینانەی کە ناوەکانیان بەو پیتانەی کە داخڵتکردن دەستپێدەکات لە بۆکس ی  Filter Previewدا دەردەکەون.

 .9لە خانەی داخڵکردنی  Filter Nameلە سووچی سەرەوەی چەپی دیالۆگ بۆکسەکە دا ناوەکە بگۆڕە لە Properties
 Filter1ە وە بۆ ناوێکی تر کە لەگەڵ لیستەکەدا
وێنەی __23-7
بگونجێت و پاشان کلیکی  OKبکە .ئێستا ناوی
فلتەرە نوێیەکە لەالی
فلتەرە نوێیەکە لە لیستی بۆکسەکەی الی چەپی
 Layer Properties Managerدا دەبینین (وەک
لە وێنەی  23-7دا نیشاندراوە).

چەپی Layer Properties
 Managerدا دەردەکەوێت

لەوانەشە تێبینی ئەوە بکەیت کە لیستی چینەکان تەنها ئەو چینانە نیشاندەدات کە تایبەتمەندییەکانیان لەگەڵ ئەوانەدا
دەگونجێت کە پێشترلە دیالۆگ بۆکس ی  Layer Filter Propertiesدا هەڵتبژاردن.
هەرکە فلتەرێکی نوێ دروستدەکەیت یەکسەرلە لیستی چینەکانی الی چەپدا نیشان دەکرێت ،ئەمە ئەوەت پێدەڵێت کە
فلتەرە نوێیەکە ئێستا ئەو تایبەتمەندی فلتەرە هەنووکەییەیە کە بەسەر لیستەکەی الی ڕاستدا جێبەجێ دەبێت .گۆڕینی
شێوەی دەرکەوتنی لیستی چینەکان بەهۆی هەڵبژاردنی بژارەکانی ناو لیستی فلتەرەکانەوە ئەنجام دەدرێت ،بەم شێوەیە:
 .1کلیکی بژارەی  Allبکە لە لیستی فلتەرەکاندا کە
لە الی چەپی پالێتەکەدایە  ،وەک لە وێنەی
 24-7دا نیشاندراوە .بەمە لیستی چینەکانی الی
چەپ دەگۆڕێت و هەموو چینەکانی ناو
ڕەسمەکە نیشاندەدات ،وەسفێکی کورتی فلتەرە
هەنووکەییەکەی چینەکانیش لە دامێنی دیالۆگ بۆکسەکەدا دەبینیت.

وێنەی __24-7
کلیکی هەڵبژاردنی  Allبکە لە
Layer Properties
 Managerدا

 .2لە لیستی فلتەرەکاندا کلیکی بژارەی  All Used Layersبکە ،دەبینیت کە تەنها ئەو چینانە دەردەکەون کە تەنیان
تێدایە.
 .3کلیکی ناوی ئەو لیستە نوێیە بکە کە دروستتکرد ،دەبینیت لیستی چینەکان دەگۆڕڕێتەوە بۆ ئەو ژمارە دیاریکراوەی
چینەکان کە فلتەرەکە دیاریان دەکات.
 .4دەبڵکلیکی ناوی لیستە نوێیەکە بکە ،بەمە دیالۆگ بۆکس ی  Layer Filter Propertiesدەکرێتەوە و لیستی
تایبەتمەندییەکان نیشاندەدات .لەم دیالۆگ بۆکسەدا دەتوانیت گۆڕانکاری لەو مەرجانەدا بکەیت کە پێشتربۆ
فلتەرەکە دیاریتکردبوون.
 .5کلیکی  Cancelبکە بۆئەوەی لە دیالۆگ بۆکس ی  Layer Filter Propertiesبچیتە دەرەوە.
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دروستکردنی گروپی فلتەربەهۆی هەڵبژاردنەوە
وادابنێ دەتەوێت لیستێکی فلتەری چین دروستبکەیت لە ڕێگەی چاوپیاگێڕان بەناو لیستی سەرەکی چینەکاندا و
هەڵبژاردنی ئەو چینانەی کە دەتەوێت بیانخەیتە ناو فلتەرە نوێیەکەوە ،بۆ ئەنجامدانی ئەمە دەتوانیت ئامرازی New
 Filter Groupبەکاربهێنیت ،بەم شێوەیە:
 .1لە سووچی چەپی سەرەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Layer Properties Managerدا کلیکی ئامرازی  New Filter Groupبکە
وەک لە وێنەی  25-7نیشاندراوە .دەبینیت کە لیستێکی نوێ دەردەکەوێت بەناوی  GroupFilter1ەوە.
 .2کلیکی الی ڕاست لەسەر ناوەکە بکە و لە لیستەکەوە  Select Layers  Addهەڵبژێرە.
وێنەی __25-7
ئامرازی  New Filter Groupلە
 Layer Properties Managerدا

 .3ئەو کۆمەڵە تەنە هەڵبژێرە کە دەتەوێت چینەکانیان بخەیتە ناو فلتەرە نوێیەکەوە .چینی ئەو تەنانەی کە لە هەنگاوی
دووەمدا هەڵتبژاردن لە لیستی چینەکاندا دەردەکەون و هەموو چینەکانی تری ناو ڕەسمەکە لەبەرچاو ون دەبن
(سەیری وێنەی  26-7بکە).
لەوانەیە کاتێک لە هەنگاوی دووەمدا کلیکی الی ڕاستی ناو فلتەرەکە دەکەیت تێبینی بژارەی  Select Layers Replaceبکەیت و بپرسیت ئەمە چی یە.
بەهۆی ئەم بژارەیەوە دەتوانیت گروپی فلتەرێکی پێشتر دروستکراو بەتەواوی بگۆڕیت و کۆمەڵە چینێکی نوێ بۆ فلتەرەکە دیاری
بکەیت.

وێنەی __26-7
 GroupFilter1دوای
هەڵبژاردنی تەنەکان
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پێشتر بیبنیت کە چۆن دەتوانیت دەبڵکلیکی فلتەرێکی تایبەتمەندی بکەیت بۆئەوەی گۆڕانکاری لە تایبەتمەندییەکانی
لیستی فلتەرێکدا ئەنجام بدەیت ،بەاڵم گروپی فلتەرەکان بەشێوەیەکی تاڕادەیەک جیاواز کاردەکات .ئەگەر بتەوێت چینی
نوێ بۆ گروپەکە زیادبکەیت دەتوانیت چینەکان لە لیستە سەرەکیەکەی چینەکانەوە ڕاکێشیتە سەر ناوی گروپەکە ،بەم
شێوەیە:
 .1لە  Layer Properties Managerدا لە لیستی فلتەرەکاندا کلیکی  Allبکە.
 .2لە لیستی سەرەکی چینەکاندا کلیکی چینێک یان کۆمەڵە چینێک بکە بۆئەوەی هەڵیانبژێریت و پاشان بیانخەیتە ناو
گروپی  Group Filter1ەوە.
 .3ئەو چینانەی کە هەڵتبژاردن ڕابکێشەرە سەر Group Filter1لە لیستی فلتەرەکان لە الی چەپدا.
 .4بۆئەوەی بزانیت ئاخوا چینەکان خراونەتە ناو گروپەکە کلیکی ناوی گروپەکە بکە ،ئێستا دەبینیت تەنها ئەو چینانە
لە لیستی چینەکان لە الی ڕاستدا دەردەکەون کە ڕاتکێشابوونە ناو گروپەکەوە.
بۆ سڕینەوەی چین لە گروپێکی فلتەرەوە ئەم هەنگاوانەی خوارەوە ئەنجامبدە:
 .1ناوی گروپەکە  Group Filter1نیشان بکە و ناوی ئەو چینە هەڵبژێرە کە دەتەوێت لە گروپەکە بیسڕیتەوە و پاشان
کلیکی الی ڕاست لەسەر ناوەکە بکە.
 .2لە لیستە کورتکراوەکەوە کە دەردەکەوێت  Remove from Group Filterهەڵبژێرە ،بەمە چینەکە لە گروپەکەدا
دەسڕێتەوە و لە لیستی  Group Filter1دا نامێنێت.
دەتوانیت فلتەرێکی تایبەتمەندی بگۆڕیت بە فلتەری گروپ ،بۆ ئەنجامدانی ئەمە لە لیستی فلتەرەکاندا فلتەرێکی تایبەتمەندی
هەڵبژێرە ،کلیکی الی ڕاستی لەسەربکە و  Convert to Group Filterهەڵبژێرە .دەبینیت کە ئایکۆنی فلتەری تایبەتمەندییەکە دەگۆڕێت
بۆ ئایکۆنێک لەجۆری فلتەری گروپ ،ئەمە مانای ئەوەیە کە ئێستا فلتەرەکە گۆڕاوە بۆ فلتەری گروپ.

جیبەجێکردنی فلتەرەکان بەسەر لیستی چینەکانی توڵئامرازی  Propertiesو هەڵبژاردنەکانی تر
پێویستت بەوە دەبێت کە دەربارەی چەند بژارەیەکی تر کە ڕێک لە خوار لیستی فلتەرەکاندا دانراون زانیاریت هەبێت
(سەیری وێنەی  27-7بکە) .بژارەی  Inver Filterلیستی چینەکان دەگۆڕێت بەشێوەیەک کە هەموو چینەکان نیشان
بدرێن جگە لەو چینانەی لە فلتەرە هەڵبژێرراوەکەدا هەن .بۆ نموونە ،ئەگەرفلتەرە نوێ یەکەت هەموو ئەو چینانەی
تێدابێت کە ڕەنگیان سوورە کاتێک کە  Invert Filterهەڵدەبژێریت ،لیستی چینەکان هەموو چینەکانی ناو ڕەسمەکەت
نیشان دەدات جگە لەو چینانەی کە ڕەنگیان سوورە .ئامرازی  Settingsلە سەرەوەی الی ڕاستی Layer Properties
 Managerدا کە ئایکۆنی سپانەیەکی هەیە دیالۆگ بۆکسێک دەکاتەوە کە کۆنترۆڵی ئەرکی چینەکان دەکات.

لە کۆتاییدا خانەیەکی داخڵکردنی تێکست لە سووچی سەرەوەی الی ڕاستدا دەبینیت کە دەستەواژەی Search for layers
ی تێدایە ،لەم خانەیەدا دەتوانیت ناوی چینێک یان تەنها بەشێک لە ناوەکەی داخڵبکەیت بۆئەوەی فلتەری نوێ بۆ ئەو
لیستی چینە زیادبکەیت کە لەو کاتەدا نیشاندراوە .بۆ نموونە ،دەتوانیت لە خانەکەدا پیتی * Gداخڵبکەیت بۆئەوەی تەنها
ئەو چینانە نیشانبدەیت کە ناوەکانیان بە پیتی  Gدەستپێدەکات.
لە بڕگەی داهاتوودا باس ی چۆنێتی خێراترو چاالکتربەکارهێنانی ناوی چینەکان بەهۆی فلتەری تێکستەوە دەکەین.
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وێنەی __27-7
هەڵبژاردنی  Inver Filterلە دیالۆگ بۆکس ی
 Layer Properties Managerدا

خەزنکردن و هێنانەوەی ڕێکخستنەکانی چینەکان
کاتێک دەستدەکەیت بەکارکردن لەسەرئۆتۆکاد دەبینیت کە پێویستیت بەوە هەیە کە چینەکان بەشێوەیەکی کارا و
ئاسان ڕێکبخەیت بۆئەوەی بەئاسانتر بتوانیت گۆڕانکاریەکان لە ڕەسمەکەتدا ئەنجام بدەیت .کاتێک کە گۆڕانکاریەکان
ئەنجام دەدەیت ،بۆنموونە چینە جیاوازەکان هەڵدەکەیت و دەکوژێنیتەوە بەاڵم دوایی دەبینیت کە پێویستت بەوە هەیە
ڕێکخستنی چینەکان بگێڕیتەوە بۆ دۆخی سەرەتا واتە پێش ئەنجامدانی گۆڕانکارییەکان .بۆ ئەنجامدانی ئەمە دەتوانیت
سوود لە دیالۆگ بۆکس ی  Layer States Managerوەربگریت بۆئەوەی دۆخی ڕێکخستنی چینەکان خەزنبکەیت بەمەبەستی
ئەوەی لەهەرکاتێکدا پێویستت پێبوو دۆخی یان ڕێکخستنی چینەکان بگێڕیتەوە سەردۆخی جاران واتە دۆخی پێش
ئەنجامدانی گۆڕانکارییەکان.
توانای خەزنکردنی دۆخی چینەکان بۆی هەیە زۆرپڕبایەخ بێت
کاتێک گۆڕانکاری لە پەڕگەیەکدا ئەنجامدەدەیت کە چەند
کەسانێکی ترجگە لەخۆت کار لەسەرهەمان پەڕگە بکەن و
گۆڕانکاری تێدا ئەنجام بدەن ،بۆنموونە وەکو نەخشەی
خانوویەک .ئێستا با بزانین دیالۆگ بۆکس ی Layer States
 Managerچۆن کاردەکات .لەپانێلی  Layersدا کلیکی دووگمەی
 Layer States Managerبکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی Layer
 States Managerبکەیتەوە وەک لە وێنەی  28-7نیشاندراوە.

وێنەی  :28-7دیالۆگ بۆکس ی Layer States Manager

بۆ چەند ساتێک سەیری هەڵبژاردنەکانی ناو دیالۆگ بۆکسەکە بکە .هەر لەم دیالۆگ بۆکسەدا دەشتوانیت دەسنیشانی
ئەو ڕێکخستنانەی چینەکان بکەیت کەدەتەوێت لەگەڵ دۆخی چینەکەدا خەزن ببن.
بۆ خەزنکردنی دۆخی هەنووکەیی چینەکان ئەمەی خوارەوە ئەنجام بدە:

 .1لە  Layer States Managerدا کلیکی دوگمەی  Newبکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی New Layer State to Save
بکەیتەوە وەک لە وێنەی  29-7نیشاندراوە.

وێنەی __29-7
دیالۆگ بۆکس ی New Layer
State to Save

چاپتەری  :7ڕێکخستنی چینەکان

 .2لە خانەی یەکەمی دیالۆگ بۆکسەکەدا ناوێک بۆ دۆخەکە داخڵبکە ،تێبینی ئەوە بکە کە دەتوانیت وەسفێکی کورتی
دۆخەکەش بنووسیت .کلیکی  OKبکە بۆئەوەی بگەڕێیتەوە بۆ ناو دیالۆگ بۆکس ی .Layer States Manager
بەم شێوەیە تۆ ئێسات دۆخێکی چینت خەزنکرد ،ئەم هەنگاوانەی خوارەوە چۆنێتی گێڕانەوە و بەکارهێنانەوەی دۆخە
خەزنکراوەکان ڕوون دەکەنەوە:
 .1کلیکی دوگمەی  Layer States Managerبکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکسەکەیت بۆ بکرێتەوە.
 .2لە لیستەکەی ناویدا ناوی ئەو دۆخی چینە هەڵبژێرە کە دەتەوێت و کلیکی  Restoreبکە .کاتێک کە دەگەڕێیتەوە سەر
 Layer Properties Managerدەبینیت کە ڕێکخستنی چینەکان گەڕاوەتەوە سەرئەو دۆخەی کە خۆت خەزنتکردبوو.
دۆخی چینەکان لەگەڵ پەڕگەکاندا خەزن دەبن لەبەرئەوە هەچ کاتێک بتەوێت دەتوانیت بەکاریان بهێنیت ،لەوانەیە لە
دیالۆگ بۆکس ی  Layer States Managerدا تێبینی ئەوەت کردبێت کە چەند هەڵبژاردنێکی ترلەبەردەستدان کە ئەمانەی
خوارەوەن:
Delete؛ ئەمە دۆخە هەڵبژێراوەکانی چینەکان لە لیستەکەدا دەسڕێتەوە.
Import؛ بەهۆی ئەمەوە دەتوانیت کۆمەڵێک دۆخی چین کە بەهۆی بژارەی  Exportە وە لە دیالۆگ بۆکسەکەدا
هەناردەکراون بهێنتە ناو ڕەسمەکەوە.
Export؛ بەهۆی ئەمەشەوە دەتوانیت کۆمەڵەیەک دۆخی چین بکەیتە پەڕگەیەک .لە بنەڕەتدا پەڕگەکە ناوی دۆخی چینە
هەنووکەییەکە وەردەگرێت و پاشگری  .lasی بۆ دادەنرێت ،دەتوانیت ئەم پەڕگەی دۆخی چینە بهێنیتە ناو هەر ڕەسمێکی
تری ئۆتۆکادەوە و بەکاریبهێنیت.
جگە لەمە بۆ خەزنکردنی دۆخی چینەکان بەپێی ناوەکانیان ،دەشتوانیت بە خێرایی بگەڕێیتەوە بۆ دۆخی پێشتری چینەکان
بەهۆی کلیککردنی ئامرازی  Layer Previousە وە لە الی ڕاستی پانێلی  Layersدا.
بەهۆی ئەم ئامرازەوە دەتوانیت بەخێرایی بگەڕێیتەوە بۆ ڕێکخستنی پێشتری چینەکان بەبێئەوەی ڕێکخستنەکانی تری
ئۆتۆکاد هیچ کاریان تێبکرێت .تێبینی ئەوە بکە کە شێوازی  Layer Previousدۆخی پێشتری ئەو چینانە ناگێڕێتەوە کە
گۆڕانکاری بەسەر ناوەکانیاندا هێنراوە ،هەروەها ئەو چینانەش ناگێڕێتەوە کە سڕڕاونەتەوە ،ئەوانەش النابات کە دوایی
زیاد دەکرێن.
لەالیەکی ترەوە دەتوانیت لە پانێلی  Layersدا لیستی کردنەوە بۆخوارەوەی  Layer Stateبەکاربهێنیت .بەهۆی ئەم ئامرازەوە
دەتوانیت بە ئاسانی و خێرایی بە  Layer stateە کانی ناو  Layer States Managerبگەیت و بەکاریانبهێنیت
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بێئەوەی پێویستت بەوەبێت کە دیالۆگ بۆکس ی  Layer States Managerبکەیتەوە.
هەرکە ئاشنابوویت لەگەڵ بەکارهێنانی ئەم ئامرازانەی  Layer Stateدەبینیت ئیتر زۆرلەالت گرنگ دەبن و زوو زوو
بەکاریان دەهێنیت.
فەرمانی  Layerpmodeکۆنترۆڵی کارابوونی  Layer Stateە کان دەکات .خۆی لەبنەڕەتدا ئەم فەرمانە چاالککراوە و لە کاردایە ،بەاڵم
ئەگەرکوژابێتەوە ئەوا ئامرازی  Layer Previousکارناکات .بۆئەوەی فەرمانەکە هەڵبکەیت لە هێڵی فەرمانەکاندا بنووسە
 Layeromodeو ئێنتەربکە و  Onهەڵبژێرە و ئینتەربکەرەوە.

بەکارهێنانی پانێلی  Layersبۆ بەڕێوەبردنی چینەکان
چینەکان یەکێکن لە زۆرترین تایبەتمەندی بەکارهاتوو لە ئۆتۆکاددا ،لەبەرئەوە ئۆتۆکاد چەند قەدبڕێکی ئاسانی تێدایە بۆ
کۆنترۆڵکردنی ڕێکخستنەکانی چینەکان .ئەم قەدبڕانە لە پانێلی  Layersی ناو تابی  Homeدا دانراون .ئەگەروا ڕێکەوت
کە پێویستت بەوە بوو کە لەسەرڕەسمێک کاربکەیت کە کەسێکی تردروستی کردبوو ئەوا لەوانەیە پێویستت بە
گەڕانەوە بۆ ئەم بەشە هەبێت.
هەموو ئەو ئامرازانەی کە لەم بەشەدا باس دەکرێن کورتە فەرمانێکی هاوتاشیان هەیە کە دەتوانیت لە کیبۆردەوە داخڵی بکەیت
بۆئەوەی ئامرازکە ڕاستەوخۆ بەکاربهێنیت بەبێ کلیککردنی .بۆ زانینی کورتە فەرمانی هاوتای ئەم ئامرازانە کاتێک ئامرازەکە لە
توڵئامرازەکەیەوە یان لە لیستی کردنەوە بۆخوارەوەکەیەوە هەڵدەبژێتیت سەیرێکی شریتی دۆخ  Status barبکە.

دوای ئەوەی بۆ ماوەیەک کارلەسەرڕەسمێک دەکەیت زوو زوو چینەکان هەڵدەکەیت و دەکوژێنیتەوە دەبینیت کە
دەتەوێت چینێکی دیاریکراو کارابکەیت بۆئەوەی لەوە دڵنیا بیت کە ڕەسمەکەت بە ڕێکخراوی دەمێنێتەوە .لە پانێلی
 Layersی ناو تابی  Homeە وە دەتوانیت بەم تایبەتمەندیانە و چەند شتێکی تریش بگەیت (سەیری وێنەی  30-7بکە) .لەم
بەشەدا باس ی ئەو ئامرازانە ناو پانێلەکە دەکەین کە زۆرتر باون و زیاتربەکاردەهێنرێن.
وێنەی _30-7
پانێلی  Layersو
ئامرازەکانی
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شرۆڤەی چینەکان بەهۆی  Layer walkە وە
کاتێک کە لەسەر ڕەسمێک کاردەکەیت کە کەسێکی تردروستی کردووە زۆر کات پێویست دەکات هەندێک کات
بەکاربهێنیت تا خۆت ئاشنای شێوازی ڕێکخستنی چینەکان بکەیت .ئەمە لەوانەیە بێزارکەربێت ،بەاڵم ئامرازی
هاتوچۆکردنی چین  Layer Walkکە لە فراوانکردنی پانێلی  Layersە وە بۆمان دەردەکەوێت دەتوانێت لەم کارەدا
یارمەتیت بدات.
وەکو لەناوەکەیەوە دیارە بەهۆی ئەم ئامرازەوە دەتوانیت هاتوچۆ بەناو چینەکانی ڕەسمێکدا بکەیت و کاتێک کلیکی ناوی
هەرچینێک دەکەیت چینەکە وا دەربکەوێت کە چینەکە دادەبڕیت .واتە دەتوانیت ئەم ئامرازە بەکاربهێنیت بۆ هەڵبژاردنی
ئەو چینەی کە دەتەوێت دیاربێت ،یانیش دەتوانیت چینەکان هەڵبکەیت یان بکوژێنیتەوە بۆ ئەوەی ڕەسمەکە تاوتوێ
بکەیت بێئەوەی کار لە ڕێکخستنە هەنووکەییەکانی چینەکان بکات.
بۆ کردنەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Layer walkکە لە وێنەی  31-7دا نیشاندراوە ،لە پانیلی  Layersی فراوانکراودا کلیکی
ئامرازی  Layer walkبکە.
دەتوانیت کلیکی قەراغی خوارەوەی دیالۆگ بۆکسەکە بکەیت و
ڕایبکێشیت بۆئەوەی لیستەکە فراوانبکەیت تا هەموو چینەکانی
ناو ڕەسمەکە ببینیت .دەبینیت زۆربەی چینەکان یان هەموو
چینەکان دیاریکراون ،چینە دیاریکراوەکان ئەو چینانەن کە ئێستا
هەڵکراون و دەبینرێن .ئەو چینانەی کە دیاری نەکراون ئەوانەن کە
کوژاونەتەوە و نابینرێن .ئەم لیستەی خوارەوە ڕوونی دەکاتەوە کە
چۆن دەتوانیت لیستەکەکە بەکاربهێنیت بۆ پشکنینی چینەکانی ناو
ڕەسمەکە:

وێنەی _31-7
دیالۆگ بۆکس ی
LayerWalk

 دووگمەی  Ctrlدابگرە و کلیکییەکێک لە چینە دیارینەکراوەکانی ناو لیستەکە بکە بۆئەوەی بەشێوەیەکی کاتی
بیبینیت بێئەوەی هیچ کار لە دەرکەوتنی چینەکانی تربکات.
 دووگمەی  Ctrlدابگرە و کلیکییەکێک لە چینە نیشانکراوەکانی ناو لیستەکە بکە بۆئەوەی بەشێوەیەکی کاتی
بیکوژێنیتەوە و لەبەرچاو نەمێنێت بێئەوەی هیچ کارلە دەرکەوتنی چینەکانی تربکات.
 کلیکی ناوی چینێک بکە بۆئەوەی دایببڕیت ،دەبینیت کە تەنیا چینە کلیککراوەکە لە ڕەسمەکەدا لەبەرچاو دەبێت.
 کلیکی الی ڕاست بکە و لە لیستەکەدا  Invert Selectionهەڵبژێرە بۆئەوەی هەڵبژاردنەکە پێچەوانە بکەیتەوە ،ئەمە
دیارکەوتنی چینەکانیش هەڵدەگێڕێتەوە.
 بۆئەوەی ئەو چینانە هەڵبژێریت کە هیچ تەنیان تێدانییە لەناو دیالۆگ بۆکسەکەدا کلیکی الی ڕاست بکە و لە
لیستەکەدا  Select Unreferencedهەڵبژێرە ،بەمە ئەگەرچینی تریش هەبێت لە ڕەسمەکەدا کە هیچ تەنێکیان تێدا
نییە هەڵدەبژێررێن.
 دەتوانیت ئەو چینانەی کە تەنیان تێدا نییە لە ڕەسمەکە البەریت بە کلیککردنی دووگمەی .Purge
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 بۆئەوەی هەموو چینەکانی ناو لیستەکە هەڵبژێریت لەناو دیالۆگ بۆکسەکەدا کلیکی الی ڕاست بکە و لە لیستەکەدا
 Select Allبکە ،ئەمە وادەکات کە هەموو چینەکانی ناو ڕەسمەکە دەربکەون.
 بۆئەوەی هەڵبژاردنی هەموو چینەکانی ناو ڕەسمەکە البەریت لەناو دیالۆگ بۆکسەکەدا کلیکی الی ڕاست بکە و
 Clear Allهەڵبژێرە.

هەروەها دەشتوانیت چینەکان قفڵبکەیت بەشێوەیەک کە هەر لەبەرچاو بمێنن .بۆ ئەنجامدانی ئەمە دووگمەی Ctrl
دابگرە و کلیکی کۆمەڵە چینێک بکە بۆئەوەی دەربکەون و ئینجا کلیکی الی ڕاست بکە و  Hold Selectionهەڵبژێرە.
دەبینیت لە الی چەپی ناوی چینە هەڵبژێرراوەکاندا ئەستێرەیەکی بچوک دەردەکەوێت ،ئێستا کاتێک کە بە هەڕەمەکی
کلیکی ناوی چینەکان دەکەیت هەموو ئەو چینانەی کە ئەسێرەیان لێدراوە لە ڕەسمەکەدا دەردەکەون .بژارەی Hold
 Selectionبەشێوەیەکی کاتی چینەکان قفڵدەکات بۆئەوەی هەڵبژاردنەکانی تر کارلە دەرکەوتنیان نەکەن.
گۆڕینی چینی تەنەکان
جگە لە ئامرازی  Layer Walkپانێلی  Layersدوو ئامرازی تریش ی تێدایە کە دەتوانرێت بەهۆیانەوە چینی تەنەکان بگۆڕیت.
ئامرازی هاوشێوەکردنی چینەکان  Layer Matchکە بەهەمان شێوەی ئامرازی هاوشێوەکردنی تایبەتمەندییەکان Match
 Propertiesکاردەکات ،جیاوازیەکەی ئەوەیە کە ئەم ئامرازە بەتایبەت بۆ هاوشێوەکردنی چینەکان دروستکراوە .کلیکی
ئەم ئامرازە بکە و ئەو تەنە یان ئەو تەنانە هەڵبژێرە کە دەتەوێت گۆڕانکاری لە چینەکانیاندا بکەیت و ئینجا ئەوتەنە
هەڵبژێرە کە دەتەوێت چینە سەرچاوەکە هەڵبژێرە.
ئامرازەکەی دووەمیان ئامرازی گۆڕین بۆ چینی هەنووکەیی  Change to Current Layerە کە بە فراوانکردنی پانێلی
 Layersدەبینرێت چینی تەنەکان دەگۆڕێت و دەیکات بە چینی هەنووکەیی.
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کۆنترۆڵکردنی ڕێکخستنەکانی چینەکان لەڕێگەی تەنەکانەوە
بەهۆی ئەو ئامرازانەی تری ناو پانێلی  Layersکە تائێستا باسمان نەکردوون دەتوانیت چینەکان ڕێکبخەیت لەڕێگەی
هەڵبژاردنی تەنە جیاوازەکانی ناو ڕەسمەکەوە .ئەم ئامرازانە بەکارهێنانیان زۆرئاسانە :تەنها کلیکی ئامرازەکە بکە و پاشان
تەنێک هەڵبژێرە .ئەم ئامرازانە ئەوەندە بەسوودن کە لەوانەیە وات لێبێت حەزبکەیت هەمیشە لەبەرچاودابن.
ئامرازەکان ئەمانەن:
 Isolateدابڕین :ئەم ئامرازە هەموو چینەکانی ناو ڕەسمەکە دەکوژێنێتەوە جگە چینی تەنە هەڵبژێرراوەکان.
 Copy Object to New Layerکۆپیکردنی تەنەکان بۆ چینی نوێ :ئەمە کۆپیەکی تەنێک دروستدەکات و چینەکەی
دەکات بە چینی ئەو تەنەی کە هەڵیدەبژێریت.
 Freezeبەستن :چینی تەنە هەڵبژێرراوەکان دەبەستێت.
 Offکوژاندنەوە :چینی تەنە هەڵبژێرراوەکان دەکوژێنێتەوە.
 Lockقفڵکردن :چینی تەنە هەڵبژێرراوەکان قفڵدەکات ،چینێکی قفڵکراو دەردەکەوێت بەاڵم ناتوانرێت هیچ
گۆڕانکارییەکی تێدابکرێت.
 Unlockالبردنی قفڵ :قفڵکردنی چینی تەنە هەڵبژێرراوەکان الدەبات.

ڕێکخستنی ناوەرۆکی بینراو بە بەکارهێنانی تایبەتمەندییەکان Properties
بەشێکی گرنگ لەکارکردنت لەسەر ئۆتۆکاد بریتی دەبێت لە ڕێکخستنی شێوەی دەرکەوتنی ڕەسمەکانت .دەتوانیت ڕەنگ و
ئەستوریی هێڵ و جۆرەهێڵی وەکو هێلی خەت خەت  dashedو هێڵی سەنتەر center linesبەکاربهێنیت .ئەمەش بۆئەوەی
بەڕێکخراوی بیهێڵیتەوە و تێگەیشتنیش ی ئاسان بێت .زۆرجار ڕەنگ دەبێتە ناسنامەی ئەو چینەی کە تەنێک هەیەتی یان
یارمەتی ناساندنی جۆری تەنەکە دەدات ،وەکو بۆ نمونە ئایا تەنەکە لە جۆری تەنی کارەباییە یان لە جۆری تەنی بینایە و
هتد .لە وەشانە کۆنەکانی ئۆتۆکاددا ڕەنگ تاکە ڕێگە بوو بۆ کۆنترۆڵکردنی ئەستوریی هێڵەکان .ئەستوریی هێڵەکانیش
تایبەتمەندییەکی کۆنترۆڵکردنە و دەتوانێت تاڕادەیەکی زۆرتوانای خوێندنەوەی ڕەسمەکەت باشتربکات .جۆری هێڵەکان
هەمیشە بەکارهاتووە بۆ ناساندنی هێڵەکانی کۆنترۆڵکردن و هێڵەکانی سەرچاوە جوگرافیەکان لە ڕەسمە
تەکنیکییەکاندا Centerline .ە کان و  Property linesو  fenceە کان و جۆرە هێڵەکانی تری هێڵە نا بەردەوامەکان
 noncontinousزۆرگرنگن بۆ هەر ڕەسمێک کە تۆ دروستی دەکەیت و بەرهەمی دەهێنێت.
لەڕێگەی چینەکانەوە دەتوانیت ڕەنگ و ئەستووری هێڵ و جۆرەهێڵ دیاری بکەیت .لەوانەیە تێبینی ئەوەت کردبێت کە
چینەکان ڕەنگ و ئەستووری هێڵ و جۆرەهێڵەکان وەک تایبەتمەندییەکی تایبەت نیشان دەدەن .بەکلیککردنی هەریەکێک
لەم تایبەتمەندییانە لە  Layer Properties Managerدا دەتوانیت نرخەکانیان بگۆڕیت .هەروەها دەشتوانیت ڕەنگ و
ئەستووری هێڵ و جۆرەهێڵەکان بۆ هەرتاکە تەنێک بەجیا دیاری بکەیت.
پێشترفێری ئەوە بوویت چۆن ڕەنگی چینێک بەکاربهێنیت .ئێستا ئەم بەشەی خوارەوە نیشانت دەدات کە چۆن دەتوانیت
جۆرە هێڵەکان و ئەستوری هێڵەکان بەکاربهێنیت.
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دیاریکردنی جۆرەهێڵەکان بۆ چینەکان
زۆرجار دەتەوێت جۆرەهێڵێکی جیاواز بەکاربهێنیت بۆئەوەی هێڵێکی شاراوە  ،Hidden lineهێڵێکی سەنتەر،Center line
هێڵی بەربەست  fence lineیان هەرهێڵێکی تری نابەردەوام بێت نیشانبدەیت .لە ئۆتۆکاددا چەندین جۆرەهێڵی تێدایە
وەکو لە وێنەی  32-7دا نیشاندراوە هێڵەکانی ستاندارد و جۆرە هێڵەکانی  ISOو جۆرەهێڵە ئاڵۆز  Complexە
جۆراوجۆرەکان و هەروەها ئەو جۆرەهێاڵنەی کە دەتوانن بۆری گازو بۆری ئاو و ماددەی نەگەیەنەری ناو بۆشایی
دیوارەکانی نیشانبدەن .جۆرەهێڵەکانی  ISOوادانراون کە لەگەڵ پانی هێڵێکی چاپکراوی تایبەت و سکێڵێکی تایبەتی
جۆرەهێڵەکاندا بەکاربهێنرێن .بۆ نمونە ،ئەگەرقەڵەمێک بەکاربهێنیت کە پانییەکی  0.5ملم بێت ئەوا دەبێت سکێڵی
جۆرەهێڵەکەش بکەیتە  .0.5جۆرەهێڵە ئاڵۆزەکانی بەش ی خوارەوەی وێنەکە تایبەتن بە کاری ڕەسمە پیشەسازییەکان.
وێنەی __32-7
جۆرە هێڵەکان  Line typesی
ئۆتۆکاد  Standardو  ISOو
Complex

چاپتەری  :7ڕێکخستنی چینەکان

263

ئۆتۆکاد وەسفی جۆرەهێڵەکان لە پەڕگەیەکی دەرەکیدا خەزندەکات بەناوی  ACAD.linیان  ACADiso.linبۆ ڕەسمە
مەترییەکان .دەتوانیت هەرکاتێک بتەوێت ئەم پەڕگەیە دەستکاری بکەیت لە نەرمەکااڵیەکی دەسکاریکردنی تێکستدا،
وەکو بۆ نمونە  ،notpadبۆ دروستکردنی جۆرەهێڵی نوێ یان گۆڕانکاریکردن لە جۆرەهێڵەکاندا.
جۆرەهێڵی بنەڕەتی لە هەر ڕەسمێکی نوێدا بریتیە لە جۆرەهێڵی بەردەوام  .Continousئەگەر بتەوێت جۆرەهێڵێکی تر
بەکاربهێنیت ئەوا دەبێت لە پەڕگەکەی جۆرەهێڵەکانەوە باری بکەیتە ناو ڕەسمەکەتەوە .ئەنجامدانی ئەم کارە بەم
شێوەیەی الی خوارەوە دەبێت:

 .1بەڕێوەبەی تایبەتمەندی چینەکان Layer
 Properties Managerبکەرەوە و لە لیستی
فلتەرەکاندا کلیکی  Allبکە.

وێنەی _33-7
دیالۆگ بۆکس ی
Select Linetype

 .2لە ژێر ستوونی  Linetypeدا لە لیستی
چینەکاندا کلیکی وشەی  Continousبکە ،
بەمە دیالۆگ بۆکس ی Select Linetype
دەکرێتەوە ،وەکو لە وێنەی  33-7دا
نیشاندراوە .بۆئەوەی ستوونی  Linetypeببینیت لەوانەیە پێویستبکات کە لیستەکە بۆ الی ڕاست ڕابکێشیت
بەهۆی بەکارهێنانی تووڵەکێشان (سلیدەر) ەکەی الی خواروی لیستەکەوە.
دیالۆگ بۆکس ی  Select Linetypeلیستێکی جۆرەهێڵ نیشاندەدات کە لێیەوە دەتوانیت ئەو جۆرەهێڵەی کە
دەتەوێت هەڵیببژێریت و پاشان باری بکەیتە ناو ڕەسمەکە تا بتوانیت بەکاری بهێنیت .هەر کە جۆرەهێڵێکت بار کرد
ئیتربۆ هەمیشە لە ڕەسمەکەدا جێگیردەبێت و هەچ کاتێک بتەوێت دەتوانیت بەکاری بهێنیت.

 .3لە الی خواروی دیالۆگ بۆکسەکەدا کلیکی دووگمەی  Loadبکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی Load and Reload
 Linetypesت بۆ بکرێتەوە ،وەکو لە وێنەی  34-7دا نیشاندراوە.
تێبینی ئەوە بکە کە لیستی ناوەکانی
جۆرەهێڵەکان هاوشێوەی لیستی
کردنەوە بۆخوارەوەی  Layerە .دەتوانیت
ناوەکانیان بەپێی ڕیزبەندی پیتی
یەکەمیان یان بەپێی وەسفەکەنیان
پۆلێن بکەیت ئەمەش بەهۆی کلیککردنی
وشەی  Linetypeیان وشەی
 Descriptionلە سەرلیستی هەریەک لەو
ستوونانەدا.

وێنەی _34-7
دیالۆگ بۆکس ی Load
and Reload
Linetypes

 .4بە لیستی جۆرەهێڵە بەردەستەکاندا وەرە خواەرەوە بۆئەوەی جۆرەهێڵی  Dashdotبدۆزیتەوە و کلیکی بکە و پاشان
کلیکی  Okبکە.
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 .5تێبینی ئەوە بکە کە جۆرە هێڵی  Dashdotئێستا زیادکراوە بۆ لیستی جۆرەهێڵەکان لەناو دیالۆگ بۆکس ی Select
 Lintypeدا.
 .6کلیکی  Dashdotبکە وهەڵیبژێرە ،پاشان کلیکی  OKبکە .بەمە دەبینیت کە  Dashdotدەبێتە جۆرەهێڵی بنەڕەتی چینە
هەڵبژێرراوەکە.
 .7کلیکی  Okبکە بۆئەوەی لە دیالۆگ بۆکس ی  Load or Reload Linetypesدەربچیت.
هەرکە جۆرەهێڵێکت بۆ هەرچینێک هەڵبژارد ئیترهەرتەنێک کە ئەو چینەی هەیە بەو جۆرەهێڵە ڕەسمدەکرێت هەتا ئەو
کاتەی جۆرە هێڵێکی تایبەت بۆ تەنەکە هەڵدەبژێریت .دەتوانیت جۆرەهێڵ بەجیا و بەتایبەت بۆ تەنەکان هەڵبژێریت،
ئەمەش لەڕێگەی پالێتی  Propertiesە وە کە لە چاپتەری  4دا باسیکراوە ئەنجام دەدرێت.
کۆنترۆڵکردنی سکێڵی جۆرەهێڵ
شێوەی دەرکەوتنی هەرجۆرەهێڵێک زۆربەندە لەسەردوو تایبەتمەندی ئۆتۆکاد ،ئەوانیش :ڕێکخستنەکانی سکێلی
جۆرەهێڵەکە و تایبەتمەندی  .Annotation scaleڕێکخستنەکانی سکێلی جۆرەهێڵەکە کۆنترۆڵی سکێڵی داش و دۆت واتە
خاڵەکانی ناو جۆرەهێڵەکە دەکەن .نرخی بنەڕەتی ئەم سکێڵە  1ە ،کە مانای ئەوەیە کە جۆرەهێڵەکە گەورەو بچوک
نەکراوە .وێنەی  35-7نیشانی دەدات کە چۆن شێوەی دەرکەوتنی هەمان جۆرەهێڵ کاری تێکراوە لەبەرئەوەی سکێلی
وێنەی _35-7
هەمان جۆرەهێڵ بە بەکارهێنانی
دوو سکێڵی جیاواز .سکێڵی ئەوەی
سەرەوەیان نزیکەی س ێ ئەوەندی
ئەوەی خوارەوەیان دەبێت.

جیاوازی هەیە.

نرخی  Annoration Scaleئەو سکێڵەیە کە دەتەوێت بۆ دەروازەیەکی بینین  Viewportی تایبەت بەکاریبهێنیت.
بۆ نمونە دەتوانیت دەروازەیەکی بینین وادابمەزرێنیت کە جۆرەهێڵێک بە سکێڵێکی دروست نیشانبدات بەهۆی
بەکارهێنانی تایبەتمەندی  Annotation Scaleە وە بەم شێوەیە:
 .1لەوە دڵنیابە کە لە بۆشایی پەڕە  Layoutدا کاردەکەیت و پاشان کلیکی چوارچێوەی دەروازەیەکی بینین بکە بۆئەوەی
هەڵیببژێریت.
 .2لە سووچی الی ڕاستی خوارەوەی ویندۆی ئۆتۆکاددا کلیکی لیستی کردنەوە بۆخوارەوەی  Annotation Scaleبکە.
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 .3لەو لیستەوەی کە دەردەکەوێت سکێڵێک هەڵبژێرە.
 .4لە هێڵی فەرمانەکاندا وشەکانی  Rea8داخڵبکە بۆئەوەی ڕەسمەکە بە سکێڵە نوێکەوە نوێبکەیتەوە.
دوای ئەمە هەموو تەنەکانی ناو دەروازەی بینینەکە کە جۆرەهێڵێکی نابەردەوامیان هەیە بەپێی سکێڵە نوێکە دەردەکەون.
تێبینی ئەوە بکە کە تۆ دەتوانیت  Annotation scaleێکی جیاواز بۆ هەردەروازەیەکی بینینی ناو لەیئاوتێک دەستنیشان
بکەیت Annotation scale .ی دەروازەی بینینەکان دەکرێت جیاوازبن لەوانەی لە ناو بۆشایی مۆدێلدا بۆ تێکست و
دایمێنشن و شتەکانی تری ناو ڕەسمەکە بەکاردێن.
دەتوانیت شێوەی دەرکەوتنی جۆرەهێڵەکان جوانتر بکەیت بە بەکارهێنانی گۆڕاوی سیستەم  System Variableێک کە ناوی  Ltscaleە .بۆ بەکارهێنانی ئەمە لە
هێڵی فەرمانەکاندا  Ltscale 8داخڵبکە و کە پەیامی > Enter new scale factor <1.0000دەردەکەوێت نرخێکی سکێڵ داخڵبکە بۆئەوەی کۆنترۆڵی شێوەی
دەرکەوتنی جۆرەهێڵە جیاوازەکان بکەیت.

ڕێکخستنی ئەستوری هێڵەکان Line Weights
بژارەی ئەستوری هێڵەکان لە  Layer Properties Managerدا بواری ئەوەت پێدەدات کۆنترۆڵی ئەستوری هێڵەکانی ناو
ڕەسمەکە بکەیت بەهۆی گۆڕینی ڕێکخستنەکانی  Lineweighttە وە  .ڕێکخستنەکانی  Lineweightبەتایبەتی بۆ چاپکردن و
پلۆتکردن دروستکراون و زۆر ئەگەری ئەوە هەیە کە لە بۆشایی مۆدێلدا ئەستوری ڕاستەقینەی هێڵەکان نەبینیت ،بەاڵم
لە بۆشایی پەڕەدا ئەگەروات لە ئۆتۆکاد کردبێت کە ئەستورییەکان بەڕاستی دەربکەون ئەوا هێڵەکانیش بە ئەستوری
ڕاستەقینە دەردەکەون .وێنەی  36-7وێنەیەکی نمونەی ڕەسمێک نیشاندەدات کە لە بۆشایی پەڕەی ڕەسمەکەوە
وەرگیراوە.
وێنەی _36-7
وێنەیەکی نمونەی ڕەسمێک کە
تیایدا هێلەکان بە ئەستوری جیاواز
ڕەسمکراون.

هەڵکردنی دەرکەوتنی ئەستوری هێڵەکان
لە بنەڕەتدا ئۆتۆکاد ئەستوری هێڵەکان دەرناخات نە
لە بۆشایی مۆدێلدا و نە لە بۆشایی پەڕەدا ،بۆ
نیشاندانی ئەستوری هێڵەکان دەتوانیت دیالۆگ
بۆکس ی  Lineweight Settingsبەکاربهێنیت کە لە
وێنەی  37-7دا نیشاندراوە .بۆئەوەی ئەم دیالۆگ

وێنەی _37-7
دیالۆگ بۆکس ی
Lineweight
Settings
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وێنەی _38-7
دیالۆگ بۆکس ی
Lineweight

بۆ هەڵکردنی نیشاندانی ئەستوری هێڵەکان بژارەی Display Lineweight
چاالک بکە .دەشتوانیت کۆنترۆڵی ئاستی دەرکەوتنی ئەستوری هێڵەکان
بکەیت بە جواڵندنی دوگمەکەی ژێر Adjust Display Scaleلە دیالۆگ
بۆکسەکەدا.
ڕێکخستنی ئەستوری هێڵەکان بە بەکارهێنانی Layer Properties Manager
هەروەک چۆن لە چینەکاندا دەتوانیت کۆنترۆڵی ڕەنگەکان و جۆرەهێڵەکان بکەیت بە هەمان شێوەش دەتوانیت هەرلە
چینەکاندا کۆنترۆڵی ئەستوری هێڵەکانیش بکەیت .بژارەی  Lineweightلە  Layer Properties Managerدا کۆنترۆڵی
ئەستوری هێڵی چینەکان دەکات .کاتێک کلیکی ستوونی  Lineweightی چینێک دەکەیت دیالۆگ بۆکس ی Lineweight
دەکرێتەوە (سەیری وێنەی  38-7بکە) و ئەو ئەستورییە جیاوازانە نیشان دەدات کە دەتوانیت بۆ چینەکە هەڵیبژێریت.
دەتوانیت ئەستوری هێڵێک لە لیستەکەوە هەڵبژێریت بۆئەوەی بۆ چینەکە یان کۆمەڵە چینە هەڵبژێراوەکان تەرخانی
بکەیت .بەمە هەموو ئەو تەنە یان تەنانەی کە ئەو چینە یان چینانەیان هەیە ئەو ئەستوری هێڵەیان بۆ تەخان دەکرێت.
هاوکۆلکەکانی سکێڵکردن لە ڕەسمە ئاساییەکاندا
لەگەڵ زیادکردنی تایبەتمەندی  Annotation scaleبۆ ئۆتۆکاد لە وەشانی  2008ە وە تاڕادەیەکی باش جێبەجێکردنی سکێڵی ڕەسمەکە بۆ
تەنەکان لە جاران ئاسانتربووە .لەگەڵ ئەمەشدا هێشتا هەرئەگەری ئەوە هەیە کە تووش ی ئەو ڕەسمانە ببیت کە بە وەشانە کۆنەکانی
ئۆتۆکاد ڕەسمکراون .لە وەشانە کۆنەکانی ئۆتۆکاددا بەکارهێنەرەکانی بەرنامەکە پێویستیان بەوەبوو کە لە پرنسیپەکانی هاوکۆلکەی
سکێڵکردنی تێکست و بلۆک و هاچ و جۆرەهێڵەکان تێبگەن و جێبەجێیان بکەن بۆئەوەی کۆنترۆڵی قەبارەی ئەم تایبەتمەندی یانە بکەن بۆ
سکێڵ و پێوەرە جیاوازەکانی ڕەسمەکان.
هاوکۆلکەکانی سکێڵکردن بۆ ڕەسمە مەتری یەکان و ڕەسمە ئیمپریاڵیەکان (ئەو ڕەسمانەی یەکەی پێوانی ئینگلیزی ئینج و فوت
بەکاردەهێنن) جیاوازن .هاوکۆلکەی سکێڵ بۆ سکێڵە کەرتی یە ئینجیەکان بریتیە لە ئەنجامی لێکدانی ژێرەی کەرتەکە لەگەڵ ژمارە 12
ودابەشکردنی ئەنجامی ئەمە بەسەرسەرەی کەرتەکەدا .بۆ نمونە هاوکۆلکەی سکێڵ بۆ˝ 1/4˝ = 1´0دەکاتە  (4×12)/1یان .48/1وە هی
˝ 3/16˝ = 1´0دەکاتە  (16×12)/3یان  .64بۆ ئەو سکێاڵنەی کە بەفوتێکی تەواو دەدرێن وەکو ´ 1˝ = 10ئەوا دەبێت الی فوتی
هاوکێشەکە لە ژمارە  12بدەیت.
هاوکۆلکەی سکێڵ بۆ سکێڵە مەتری یەکان بە دابەشکردنی ئاسایی سکێڵەکە و گۆڕینی بۆ کەرتی دەیی دیاریدەکرێت ،بۆ نمونە هاوکۆلکەی
سکێڵی  10:1بریتیە لە  .10خشتەی  7.1هاوکۆلکەی گۆڕینی سکێڵە ستانداردەکان نیشان دەدات کە لە ڕەسمە بیناسازی  Civilو
تەالسازی  Architecturalە کاندا بەکاردێن .هەرکە هاوکۆلکەی سکێڵەکەت دیاریکرد ئیتردەتوانیت بۆ سکێڵی چاپکردنی ڕەسمەکەت یان بۆ
سکێڵی تەنەکان بەکاری بهێنیت.
کاتێک لە ڕەسمێکی کۆندا تووش ی تێکستێک یان دایمێنشنێک دەبیت (سەیری چاپتەری  9بکە) دەبێ لەوە تێبگەیت کە چۆن قەبارەی
تێکستێک هەڵبژێریت کە لەکاتی چاپکردنی ڕەسمەکەدا بە قەبارەی دروست دەربکەوێت .هاوکۆلکەی سکێڵ یارمەتیت دەدات لە
هەڵبژاردنی قەبارەی تێکستی گونجاو بۆ سکێڵێکی دیاریکراوی ڕەسمەکە .بۆنمونە لەوانەیە بتەوێت تێکستەکە لەکاتی چاپکردندا بە
قەبارەی ˝ 1/8دەربکەوێت ،بەاڵم ئەگەرلەکاتی ڕەسمکردندا قەبارەی ˝ 1/8بۆ تێکستەکە بەکاربهێنیت ئەوا تێکستەکە تەنها وەکو خاڵی ورد
ورد دەردەکەوێت .لەبەرئەوەیە کە قەبارەی تێکستەکە دەبێت گەورەبکرێت بۆ قەبارەیەک کە کاتێک ڕەسمەکە چاپدەکرێت تێکستەکەش
قەبارەی ڕەسمکردنەکە وەربگرێتەوە .کەواتە بۆ ڕەسمێک کە سکێڵەکەی ˝ 1/4بێت ،دەبێ ˝ 1/8ە کە لە  48بدرێت واتە قەبارەی
تێکستەکە لەکاتی ڕەسمکردندا دەبێتە ˝ .6دایمێنشنەکانیش هەربەهەمان شێوەی تێکستەکان سکێڵ دەکرێن.
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خشتەی  1-7هاوکۆلکەی گۆڕینی سکێڵ بۆ فوت و ئینجەکان

هاوکۆلکەی سکێڵ بۆ سکێڵەکانی ڕەسمە ئەندازیارییەکان
"N = 1

'10

'20

'30

'40

'50

'60

'100

'200

هاوکۆلکەی 120
سکێڵ

240

360

480

600

720

1200

2400

هاوکۆلکەی سکێڵ بۆ سکێڵەکانی ڕەسمە تەالرسازییەکان
"N = 1'0

"1/16

هاوکۆلکەی 192
سکێڵ

"1/8

"1/4

"1/2

"3/4

"1

"11/2

"3

96

48

24

16

12

8

4

دانانی ئەستوری هێڵەکان ڕاستەوخۆ بۆ تەنەکان
هەروەها دەکرێت ڕاستەوخۆ ئەستوری هێڵ بۆ هەرتەنێکی ناو
ڕەسمەکەت دیاری بکەیت .ئاسانترین ڕێگە بۆ ئەنجامدانی ئەمە
بریتیە لە کلیککردنی تەنەکە لەو کاتەدا کە هیچ فەرمانێکی تر
چاالک نەکراوە و پاشان لە لیستی کردنەوە بۆخوارەوەی
 Lineweightی ناو پانێلی  Propertiesی تابی  Homeئەستوری
هێڵێک هەڵبژێریت .هەروەها دەشتوانیت پالێتی  Propertiesیش
بەکاربهێنیت ،تەنێک هەڵبژێرە و کلیکی الی ڕاست بکە و لە
پێڕستەکەوە  Propertiesهەڵبژێرە و پاشان ئەستوری هێڵێک
هەڵبژێرە (سەیری وێنەی  39-7بکە).
ڕێگایەکی تر بۆ هەڵبژاردنی ئەستوری هێڵەکان بریتیە
لەبەکارهێنانی خشتەکانی ستایلەکانی چاپکردن .Plot Style
ئەگەر تووش ی ڕەسمێک بوویت کەوا دیاربوو ناتوانیت کۆنترۆڵی
ئەستوری هێڵە چاپکراوەکان بکەیت ئەوا زۆرئەگەری ئەوە هەیە
کە ڕێکخستنەکانی ئەستوری هێڵەکان لە خشتەکانی  Plote Styleی ڕەسمەکەدا ئەنجامدراون .بۆ
زانیاری زیاتردەربارەی خشتەکانی  Plote Styleسەیری چاپتەری  12بکە.

وێنەی _39-7
لیستی کردنەوە
بۆخوارەوەی
 Lineweightلە پالێتی
 Propertiesدا
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دانا ن و ڕێکخستنی ڕەنگ و جۆرەهێڵ و سکێڵی جۆرەهێڵ و ئەستوری هێڵ بۆ تاکە تەنەکان
ئەگەرحەزبکەیت دەتوانیت وا لە ئۆتۆکاد بکەیت کە ڕەنگ و جۆرەهێڵ و سکێڵی جۆرهێڵ و ئەستوری هێڵێکی دیاریکراو بۆ
تەنەکان دیاری بکەیت ،لەجیاتی ئەوەی تەنەکان ئەم ڕێکخستنانە لە چینەکانەوە وەربگرن .لەبنەڕەتدا تەنەکان
تایبەتمەندییەکی نائەندازەیی وەردەگرن کە پێی دەوترێ  ByLayerواتە بەپێی چین کە مانای ئەوەیە کە تەنەکان ڕەنگ و
جۆرەهێڵ و سکێڵی جۆرهێڵ و ئەستوری هێڵی چینەکانیان وەردەگرن (لەوانەیە لە توڵباری  Propertiesو زۆر لە دیالۆگ
بۆکسەکاندا تێبینی وشەی  ByLayerت کردبێت).
تەنێک هەڵبژێرە ،پاشان کلیکی الی ڕاست بکە و  Propertiesهەڵبژێرە بۆئەوەی بتوانیت تایبەتمەندییەکانی تەنەکە
بگۆڕیت (بۆ زانیاری زیاترلەسەر پالێتی  Propertiesسەیری چاپتەری  4بکە ).لە پالێتی  Propertiesدا دەتوانیت
تایبەتمەندییەکانی تەنەکان بگۆڕیت.
دەشتوانیت پانێلی  Propertiesلە تابی  Homeدا بکەیتەوە کە ڕێگەت پێدەدات کۆنترۆڵی ڕێکخستنەکانی تەنە نوێکان یان
تەنە پێشتر ڕەسمکراوەکان بکەیت .بۆ تەنە نوێکان لە پانێلی  Propertiesدا لیستە کردنەوە بۆخوارەوەکانی Select a Color
و  Select a Linetypeو  Select a Lineweightبەکاربهێنە بۆئەوەی نرخی بنەڕەتی ئەم تایبەتمەندییانە دیاری بکەیت (سەیری
وێنەی  40-7بکە).
وێنەی _40-7
ئامرازو لیستەکانی و ناو
پانێلی Properties

لیستی کردنەوە بۆخوارەوەی  Select a Colorبژارەی  Select Colorsیش ی تێدایە (سەیری وێنەی  41-7بکە) .کلیکی ئەم
بژارەیە بکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Select Colorبکەیتەوە .ئەم دیالۆگ بۆکسە ڕێگەت پێدەدات ئەو ڕەنگەی کە
دەتەوێت هەڵبژێریت .لە دیالۆگ بۆکس ی  Select Colorە وە ڕەنگێک هەڵبژێرە ئیترهەرتەنێک کە ڕەسمی دەکەیت بەو ڕەنگە
هەڵبژێراوە ڕەسم دەکرێت ،هەرچەندە لەوانەیە ڕەنگی چینە هەنووکەییەکە ڕەنگێکی تربێت.
وێنەی _41-7
بژارەی Select Colors
لە لیستی کردنەوە
بۆخوارەوەی Select a
 Colorدا

بۆ جۆرەهێڵەکان دەتوانیت لیستی کردنەوە بۆخوارەوەی  Select a Linetypeبەکاربهێنیت بۆئەوەی جۆرەهێڵێکی بنەڕەتی بۆ
هەموو تەنە نوێکان هەڵبژێریت .لیستەکە تەنها ئەو جۆرەهێاڵنە نیشاندەدات کە پێشترهێنراونەتە ناو ڕەسمەکەوە ،ئەگەر
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جۆرەهێڵێکی ترت بوێت ئەبێت سەرەتا بیهێنیتە ناو ڕەسمەکەوە ئینجا دەتوانیت لە لیستەکەدا بیبینیت و بەکاریبهێنیت .بۆ
هێنانە ناوەوەی جۆرەهێڵێک لە لیستەکەدا بژارەی  Otherهەڵبژێرە کە لە وێنەی  42-7دا نیشاندراوە.
وێنەی _42-7
هەڵبژاردنی  Otherلە
لیستی کردنەوە بۆ
خوارەوەی Select a
 Linetypeدا

ئەگەر بتەوێت لەجیاتی پشتبەستن بە سکێڵی جۆرەهێلی گشتگرGolbal
ی ڕەسمەکە سکێڵێکی جۆرەهێڵ بۆهەر تەنێک بەجیا دیاریبکەیت ئەوا
دەتوانیت پالێتی  Propertiesبەکاربهێنیت .بۆ ئەنجامدانی ئەمە تەنەکە
هەڵبژێرە و کلیکی الی ڕاست بکە و لە لیستەکەوە  Propertiesهەڵبژێرە ،ئیتر
دەتوانیت سکێڵی جۆرەهێڵی تەنەکە لە پالێتی  Propertiesە وە (سەیری
وێنەی  43-7بکە).

وێنەی _43-7
هەڵبژاردنی سکێڵی
جۆرەهێڵ لە پالێتی
 Propertiesدا

بۆئەوەی سکێڵێکی جۆرەهێڵ دیاری بکەیت کە بەسەرتەنە نوێکاندا
جێبەجێ ببێت دەتوانیت گۆڕاوی سیستەم  Celtscaleبەکاربهێنیت.

لە بەش ی ڕابردودا بینیمان کە چۆن دەتوانین سکێڵی گشتگری جۆرەهێڵ دیاری بکەین .ئەم سکێڵە کار لە هەموو هێڵە
نابەردەوامەکان  noncontinousی ناو ڕەسمەکە دەکات .دەشتوانیت سکێڵی جۆرەهێڵ بۆ تەنەکان بەجیا بگۆڕیت بەهۆی
کلیککردنی دوگمەی  Propertiesلە توڵباری  Standard Annotationدا .یانیش دەتوانیت سکێڵی جۆرەهێڵی بنەڕەتی بۆ
هەموو تەنەنوێکان دیاریبکەیت بەهۆی بژارەی  Current Object Scaleە وە لە دیالۆگ بۆکس ی  Linetype Managerدا.
کاتێک تەنەکان بەجیا سکێڵێکی جۆرەهێڵیان بۆ دیاری دەکرێت هێشتا هەرلەالیەن سکێڵی گشتگری ڕەسمەکە (کە وەکو
پێشتروتمان بەهۆی گۆڕاوی سیستەمی  Ltscaleەوە دیاری دەکرێت) کاریان تێدەکرێت .بۆنمونە ئەگەرسکێڵێکی
جۆرەهێڵ بۆ هێڵێکی خەت خەت  dashedبکەیت بە  2بەاڵم گۆڕاوی سیستەمەکە  Ltscaleنرخەکەی  12بێت ئەوا  2ە کە
لەگەڵ  12لێکدەدرێت و بەمەش سکێڵی جۆرەهێڵی هێڵە خەت خەتەکە دەبێت بە .24
ئەگەرئەو تەنانەی کە ڕەسمیان دەکەیت بە جۆرەهێڵێکی جیاواز لە چینەکانیان دەربکەون ئەوا دەتوانیت سەیری
جۆرەهێڵی بنەڕەتی بکەیت بە بەکارهێنانی لیستی کردنەوە بۆخوارەوەی  Select a Linetypeلە پانێلی  Propertiesدا.
تێگەیشتن لە تایبەتمەندی ByBlock
کاتێک کە بە  Layer Properties Managerو ڕێکخستنە جیاوازەکانی تایبەتمەندییەکانی تەنەکاندا دەگەڕێیت تایبەتمەندییەک دەبینیت
بەناوی  ByBlockە وە .ئەم تایبەتمەندییە وادەکات کە هەموو ئەو شتانەی تۆ ڕەسمی دەکەیت بەڕەنگی سپی ڕەسمبکرێن (یان ڕەنگی ڕەش
ئەگەرپاشەبنەمای ویندۆکەت کردبێت بەڕەنگی سپی) .ئەمە هەربەردەوام دەبێت تا ئەو کاتەی ڕەسمەکەت دەگۆڕیت بۆ بلۆکێک و
بلۆکەکە دەخەیتە ناو چینێکەوە کە ڕەنگێکی دیاریکراوی هەیە ئیترتەنەکان ڕەنگی ئەو چینە وەردەگرن .ئەم ئاکارە وەکو ئەوە وایە کاتێک کە
تەنەکان بە چینی  0ڕەسمدەکەیت .ئەم هەڵبژاردنە بەردەستە ئەگەربتەوێت تەنەکان چینێکیان هەبێت کە جیاوازبێت لە چینی  0بەاڵم
بتەوێت کە تەنەکان ڕەنگی یان جۆرەهێڵی ئەو بلۆکە وەربگرن کە پێوەی بەستراونەتەوە .جۆرەهێڵی  ByBlockیش بەهەمان شێوەی ڕەنگی
 ByBlockکاردەکات.
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پوختە
سیستەمی چینەکانی ئۆتۆکاد زۆر ئاڵۆزە و لەوانەیە زۆر بەئاسانی سەرلە بەکارهێنەرە نوێکان بشێوێنێت .بەاڵم تۆ
پێویستت بەوە نییە کە یەکسەرفێری هەرهەموو شتێک ببیت دەربارەی چینەکان .سەرەتا لە پرنسیپە سەرتاییەکان تێبگە
کە چینەکان بۆچی بەکاردێن پاشان فێری ئەوە ببە کە چینەکان چۆن دروست دەکرێن و بۆ تەنەکان تەرخان دەکرێن،
ئینجا پێویستت بەوە دەبێت کە چینەکان چۆن چۆنی هەڵدەکرێن و دەکوژێنەوە .دوای ئەمەش لە تایبەتمەندییەکانی تری
چینەکان بکۆڵیتەوە و دیراسەیان بکەیت.
هەرلەگەڵ چینەکاندا پێویستت بەوەش دەبێت لەوە تێبگەیت کە تایبەتمەندییەکانی تەنەکان چۆن کاردەکەن و
کاردانەوەیان لەگەڵ چینەکاندا چۆنە .ئەمە بەشێکی گرنگی بەرنامەی ئۆتۆکادە کە بەکارهێنەرە نوێکانیش پێویستیان بەوە
دەبێت کە تاڕادەیەکی باش تێی گەیشتبن .تێگەیشتنی تایبەتمەندییەکان یارمەتیت دەدات بۆ تێگەیشتنی چەندەها
شێوازی ترکە یارمەتیت دەدەن لە ڕێکخستنی ڕەسمەکانت لە ناو ئۆتۆکاددا.
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دیزاین
یەکێک لە باشترین تایبەتمەندییە بە بەهاکانی ئۆتۆکاد بریتیە لەوەی کە ڕێگەت پێدەدات زیاترین سوود لە ڕەسمەکانت
ببینیت .ئۆتۆکاد چەندین تایبەتمەندی بەسوودی تێدایە کە یارمەتیت دەدەن لەوەی کە کارەکانت بەشێوەیەکی وا
ڕێکبخەیت کە تاکە ڕەسمەکان چەندین مەبەستت بۆ بهێننە دی .هەروەها دەتوانیت کۆمەڵە تەنی وا دروستبکەیت کە
بە ئاسانی دروستبکرێنەوە و گۆڕانکارییان تێدابکرێت .بۆئەوەی زیاترین سوود لە ئۆتۆکاد ببینیت دەبێت تا بۆت دەکرێت
زیاتر ئاشنای تایبەتمەندییەکانی باشترڕێکخستنی کارەکانی ئۆتۆکاد ببیت.
یەکێک لە باوترین و زیاد بەکارهێنراوترین ئەم تایبەتمەندییانە ،بلۆکەکانە .بلۆکەکان کۆکراوەی کۆمەڵە تەنێکن کە وەک
تاکە تەنێک کاردەکەن .بلۆکەکان زۆر بە ئاسانی دەتوانرێت دووتا بکرێن .وە ئەگەر پێویستت بەوەبێت کە گۆڕانکاری لە
چەند بلۆکێکی دووتاکراودا بکەیت دەتوانیت تەنها بلۆکێکیان بگۆڕیت ئیتر گۆڕانکاریەکە بەسەرهەموو کۆپیەکانی تری
بلۆکەکەدا جێبەجێ دەبێت.
گروپەکان لەوەی کە ئەمانیش کۆکراوەی کۆمەڵە تەنێکن و وەکو تاکە تەنێک ڕەفتاردەکەن لە بلۆکەکان دەچن.
جیاوازیەکی نێوان بلۆک و گروپەکان ئەوەیە کە زۆر ئاسانترە کە گۆڕانکاری لە تاکە تەنەکانی ناو گروپێکدا بکەیت .بە
پێچەوانەی بلۆکەکانەوە ئەگەرگۆڕانکاری لە گروپێکدا بکەیت ئەم گۆڕانکاریە بەسەر کۆپیەکانی گروپەکەدا جێبەجێ
نابێت .دەتوانیت وا بیرلە گروپەکان بکەیتەوە کە ڕێگەیەکە بۆ بەستنەوەی چەند تەنێک بەیەکەوە.
دوایین شت ئەوەیە کە ڕەسمی تر بەتەواوی بهێنیتە ناو ئەو ڕەسمەوە کە ئێستا کاری لەسەردەکەیت ،ئەگەر بتەوێت
بەشێکی ئەو ڕەسمانە وەکو پاشابنەمای ڕەسمە هەنووکەییەکە بەکاربهێنیت .بۆ نمونە بۆ پرۆژەیەکی گەورە لەوانەیە تاکە
ڕەسمێک تەواوی قاتێکی بینایەک نیشانبدات و چەند ڕەسمێکی ترلەوانەیە چەند بەشێکی گەورەکراوی ئەو قاتە نیشان
بدەن .بەم شێوەیە دەتوانیت وا لە تاکە ڕەسمێک بکەیت کە دوو ئامانجت بۆ بپێکێت ،لە ڕێگەی بەکارهێنانی ڕەسمەکە
لەناو چەند ڕەسمێکی تردا .ئەو ڕەسمانەی کە بەم شێوەیە هاوردە دەکرێنە ناو ڕەسمی ترەوە پێیان دەوترێت سەرچاوە
دەرەکیەکان  External Referencesیان بە کورتکراوەیی .Xrefs
ئەم چاپتەرە ئەم بابەتانەی لەخۆگرتووە:
 بەکارهێنانی بلۆکەکان بۆ ڕێکخستنی تەنەکان
 ڕێکخستنی تەنەکان بە بەکارهێنانی گروپەکان
 بەکارهێنانی ڕەسمەکان بۆ چەندین مەبەست بەهۆی بەکارهێنانی سەرچاوە دەرەکیەکانەوە
 پەی پێبردنی پێکهێنەرەکانی ڕەسمەکان بەهۆی سەنتەری دیزاینکردن  Design Centerە وە
 بەردەستخستنی ئامرازەکان لەڕێگەی ویندۆی پالێتی ئامرازەکان  Tool Palletsە وە
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ئەگەربەم زووانە بواری کاری  3Dت بەکارهێناوە لەوە دڵنیابە کە بواری کارەکەت بگۆڕیتەوە بۆ  2D Drafting & Annotationپێشئەوەی
دەستبکەیت بەڕاهێنانەکانی ئەم چاپتەرە.

بەکارهێنانی بلۆکەکان بۆ ڕێکخستنی تەنەکان
بلۆکەکان یەکێکن لە کۆنترین ڕێگاکان بۆ گروپکردنی تەنەکان لە ئۆتۆکاددا .ئەگەر بێتو بەشێوەیەکی دروست بەکاربێن ئەوا
کاتێکی زۆرت بۆ دەگێڕنەوە .ئەوان توانایەکی بێ وێنەیەیان هەیە بۆ ئەنجامدانی گۆڕانکاری گشتگر .بۆ نمونە دەتوانیت
ڕەسمی کورسیەک دروستبکەیت و پاشان بیکەیتە بلۆکێک بەشێوەیەک کورسیەکە وەک یەک تاکە تەن ڕەفتاربکات.
دوای ئەمە ئیتردەتوانیت لە ڕێگەی کۆپیکردنی بلۆکی کورسیەکەوە سەدەها کۆپی ئەم کورسیە دروستبکەیت .ئەم
کۆپیانە پێیان دەوترێت سەرچاوەی بلۆک  .block referenceئەگەردوایی بتەوێت گۆڕانکاری لە کورسیەکەدا بکەیت،
دەتوانیت تەنها یەکێک لە کورسیەکان بگۆڕیت ئیترگۆڕانکاریەکە لە هەموو کورسیەکانی تریشدا ڕوودەدات.
دروستکردنی بلۆکەکان
دەتوانیت زۆربە ئاسانی بلۆک لە تەنە پێشتر ڕەسمکراوەکانەوە دروستبکەیت ،ئەمەش بە پەیڕەوکردنی ئەم هەنگاوانەی
خوارەوە:
 .1لە پانێلی  Blockی تابی  Homeدا کلیکی ئامرازی  Createبکە یان لە هێڵی فەرمانەکاندا پیتی  bداخڵبکە بۆئەوەی
دیالۆگ بۆکس ی  Block Definitionبکەیتەوە (سەیری وێنەی  1-8بکە).
وێنەی _1-8
دیالۆگ بۆکس ی
Block definition

 .2لە خانەی  Nameدا ناوێک بۆ بلۆکەکە داخڵبکە .ناونانی بلۆکەکە زۆر گرنگە بۆئەوەی لە داهاتوودا بە ئاسانی
بیناسیتەوە و هەرکاتێک پێوستت پێی بوو بیدۆزیتەوە.
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 .3لە هەڵبژاردنی خاڵی بنچینەدا کلیکی دوگمەی  Pick Pointبکە .لە ڕێگەی ئەم بژارەیەوە دەتوانیت خالی بنچینە و خاڵی
خاڵی خستنەناوەوەی بلۆکەکە لە ڕێگەی بەکارهێنانی نیشاندەرەوە هەڵبژێریت( .خاڵی خستنەناوەوەی بلۆکێک وەکو
خاڵی سەرەداوی سەرەکی بلۆکەکە وایە .ئەم خاڵە یەکەمین خاڵە کە بەکاریدەهێنیت بۆ دیاریکردنی شوێنی بلۆکەکە
کاتێک بۆ یەکەمجاردەیخەیتە ناو ڕەسمەکەوە) .دوای ئەوەی کە ئەم بژارەیەت هەڵبژارد دیالۆگ بۆکس ی Block
 Definitionبەشێوەیەکی کاتی دادەخرێت.
دیالۆگ بۆکس ی  Block Definitionبژارەی دەسنیشانکردنی نرخەکانی کۆردیناتی  Xو  Yو  Zی خاڵی بنچینەش ی تێدایە ،ئەگەربتەوێت لە
جیاتی هەڵبژاردنی خاڵەکە لە ڕەسمەکەدا نرخی  Xو  Yو  Zی خاڵەکە داخڵبکەیت.

 .4خاڵێکی گونجاو لەسەر بلۆکەکە هەڵبژێرە بۆئەوەی ببێتە خاڵی بنچینەی بلۆکەکە .وەکو بۆ نمونە ئەگەربلۆکەکە
هێمای خاڵێکی سەرچاوەیەکی جوگرافی ( )Datumبێت دەتوانیت چەقەکەی هەڵبژێریت ،ئەگەر بلۆکەکە هێمای
دەرگایەک بوو خاڵی کونی یان دەسکی دەرگاکە هەڵبژێرە.
دوای ئەوەی کە خاڵەکەت هەڵبژارد دیالۆگ بۆکس ی  Block Definitionدیسانەوە دەکرێتەوە .لەناو دیالۆگ
بۆکسەکەدا سەرنجی ئەوە بدە کە خانەکانی  Xو  Yو  Zلە بەش ی  Base Pointدا ئێستا پڕکراونەتەوە بە کۆردیناتەکانی
خاڵەکە .ئەگەر ڕەسمەکە  2Dبێت ئەوا نرخی  Zدەبێ بە  0ی بمێنێتەوە.
لە هەنگاوی داهاتوودا دەبێ ئەو تەنانە هەڵبژێریت کە دەتەوێت بیانکەیتە بەشێک لە بلۆکەکە.
 .5لە هەڵبژاردنی تەنەکاندا کلیکی دوگمەی  Select Objectsبکە ،دیسانەوە دیالۆگ بۆکسەکە بەشێوەیەکی کاتی
دادەخرێت .ئەمجارەیان لە هێلی فەرمانەکاندا پرسیارە باوەکەی هەڵبژاردنی تەنەکان دەردەکەوێت و نیشاندەریش
دەگۆڕێت بۆ شێوەی هەڵبژاردنی تەن .ئێستا ئەو تەنانە هەڵبژێرە کە دەتەوێت ببنە بەشێک لە بلۆکەکە.
 .6کە لە هەڵبژاردنی تەنەکان تەواو بوویت ئێنتەر بکە بۆئەوەی بگەڕێیتەوە بۆ دیالۆگ بۆکسەکە.
 .7لە لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Block Unitدا  Inchesهەڵبژێرە .ئەگەر کار بە سیستەمی مەتریش دەکەیت لە
لیستەکەدا یەکەی مەتری گونجاو هەڵبژێرە.
 .8کلیکی ناو خانەی لیستی  Descriptionبکە و وەسفێکی کورتی بلۆکەکە بنووسە (ئەگەرنەش ی نووسیت کێشە نییە).
 .9لەوە دڵنیابە کە دوگمەی ڕادێۆیی  Convert to Blockلە بەش ی  Objectsدا هەڵبژێراوە و کلیکی  OKبکە .بەمە ئێستا
ئەو تەنانەی لە هەنگاوی  5دا هەڵتبژاردن ئێستا بوونەتە بلۆکێک بەو ناوەی کە لە هەنگاوی  2دا داخڵتکرد.
دەتوانیت ئێنتەربکەیت یان کلیکی الی ڕاست بکەیت و لە لیستە کورتکراوەکەوە  Repeat Blockهەڵبژێریت بۆئەوەی ئامرازی Creat
چاالک بکەیتەوە و بلۆکی نوێ دروستبکەیت.

کاتێک کە تەنیک دەگۆڕیت بۆ بلۆک لە پەڕگەی ڕەسمەکەدا وەکو پێناسێکی بلۆک  block definitionخەزن دەبێت کە
ئامادەیە بۆئەوەی بیخەیتە ناو ڕەسمەکەوە هەرکاتێک بتەوێت .بلۆکەکە هەربە پارچەیەک لە پەڕگەی ڕەسمەکە
دەمێنێتەوە تەنانەت دوای ئەوەی کرداری سازکردنی بلۆکەکەش کۆتایی پێدێنیت .کاتێک لە داهاتوودا پەڕگەکە
دەکەیتەوە دەبینیت کە بلۆکەکە ئامادەیە و بەردەستە بۆ بەکارهێنان .جگە لەمەش دەتوانیت بلۆکەکە لە ڕەسمی تریشدا
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بەکاربهێنیت لە ڕێگەی خستنە ناوەوەیەوە بەهۆی  AutoCAD DesignCenterو پالێتیەکانی ئامرازەکان  tool palettesەوە.
لە بەشەکانی دواتری ئەم چاپتەری زیاتر بە  DesignCenterو پالێتەکانی ئامرازەکان ئاشنا دەبیت.
تێگەیشتن لە دیالۆگ بۆکسی Block Definition
دیالۆگ بۆکس ی  Block Definitionچەند بژارەیەکی تێدایە کە بەکارهێنانی بلۆکەکان ئاسانتردەکەن .ئەگەر ئارەزووی زیاتر
تێگەیشتنی ئەم بژارانە دەکەیت ئەوا لەکاتی خۆێندنەوەی ئەم بەشە سەیری دیالۆگ بۆکسەکە بکە و بیرلە بژارەکان
بکەرەوە.
پێشتر بینیت کە چۆن لە خانەی  Nameدا دەتوانیت ناوێک بۆ بلۆکەکەت داخڵبکەیت .ئەوە بزانە کە ئۆتۆکاد ڕێگەت
پێنادات کە بلۆکێک تەواودروستبکەیت ئەگەرناوێکی لێنەنەێیت.
هەروەها چۆنێتی هەڵبژاردنی خاڵی بنچینەی بلۆکەکەشت بینی .خاڵی بنچینە وەک دەسرۆکەی بلۆکەکە وایە ،کاتێک کە
بلۆکەکە دەخەیتە ناو ڕەسمێکەوە ئەم خاڵە خاڵی سەرچاوەی بلۆکەکەیە و لە هەمان کاتیشدا خاڵی سەرەداوی سەرەکی
بلۆکەکەشە .لە نمونەکەی پێشودا بژارەی  Pick Pointمان بەکارهێنا بۆ دیاریکردنی خاڵی بنچینەی بلۆکەکە ،بەاڵم بۆ
دیاریکردنی خاڵەکە دەشتوانیت کۆردیناتی  Xو  Yو  Zی خاڵەکەش لە خانەکانی خوار بژارەی  Pick Pointدا داخڵبکەیت.
سەرەڕای ئەمە لە زۆربەی حاڵەتەکاندا وا باشترە بژارەی  Pick Pointبەکاربهێنیت بۆ دیاریکردنی خاڵێکی بنچینە کە
دەکەوێتە سەر یان نزیکە لەو کۆمەڵە تەنەی کە دەیانکەیتە بلۆک.

لە ڕێگەی بەش ی  Objectsە وە دەتوانیت ئەو تەنانە هەڵبژێریت کە بلۆکەکە پێکدەهێنن .لێرەدا دوگمەی Select Objects
بەکاردەهێنیت بۆئەوەی بەشێوەیەکی بینراو ئەو تەنانە هەڵبژێریت کە دەتەوێت بیانکەیتە بەشێک لەو بلۆکەی دروستیان
دەکەیت .دوگمەی  QuickSelectکە لەالی ڕاستی دوگمەی  Select Objectsدایە ڕێگەت پێدەدات کە تەنەکان بەپێی
تایبەتمەندیە جیاوازەکانیان جیابکەیتەوە و فلتەربکەیت.
بەهۆی بژارەکانی تری بەش ی  Objectsە وە دەتوانیت ئەوە دیاری بکەیت کە چی بکەیت لەو تەنانەی کە هەڵیان دەبژێریت
بۆ بلۆکەکەت .خشتەی  1-8بژارەکانی دیالۆگ بۆکس ی  Block Definitionدەخاتە ڕوو و کارەکانیان ڕوون دەکاتەوە.
خشتەی  :1-8بژارەکانی ناو دیالۆگ بۆکس ی Block Definition

بژارە

وەسف

Retain
Convert to Block

ئەم بژارەیە تەنەکانی ناو بلۆکەکە بە دەست لێنەدراوی و وەکو خۆیان دەهێڵێتەوە.
ئەم بژارەیە ئەو تەنانەی کە هەڵیان دەبژێریت دەگۆڕێت بۆ ئەو بلۆکەی کە دەسنیشانی دەکەیت .هەرکە لە
دیالۆگ بۆکسەکە تەواوبویت ئیتربلۆکەکە وەکو تاکە تەنێک ڕەفتاردەکات.

Delete

ئەو تەنانە دەسڕێتەوە کە بۆ بلۆکەکە هەڵتبژاردوون .لە وەشانە کۆنەکاندا ئۆتۆکاد ئەمەی دەکرد بێئەوەی پرس
بەتۆ بکات .لەوانەیە تێبینی پەیامێکی ئاگادارکردنەوەشت کردبێت کە لەکاتی هەڵبژاردنی تەنەکاندا لە هێڵی
فەرمانەکاندا دەردەکەوێت .ئەم ئاگادارکردنەوەیە پێت دەڵێت ئاخۆ تەنت بۆ بلۆکەکەت هەڵبژاردووە یان نا .هەر
کە تەنت هەڵبژارد ئاگادارکردنەوەکە دەگۆڕێت و پەیامێکی تر ژمارەی تەنە هەڵبژێراوەکانت بۆ دەردەخات.
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Annotative
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بەهۆی ئەم بژارەیەوە دەتوانیت سکێڵێکی پێوانەیی بۆ بلۆکەکە هەڵبژێریت .ئەم تایبەتمەندییە توانای ئەوە بە
بلۆکەکە دەدات کە قەبارەکەی بە پێی سکێڵی ڕەسمەکە بگۆڕێت .دیاریکردنی سکێڵەکە یان لە دیمەنی مۆدێلدا
دەکرێت بە بەکارهێنانی  Annotative scaleیان لە دەروازەکانی بینینی ناو لەیئاوتەکاندا بە بەکارهێنانی .VP Scale

بژارە

وەسف

Scale Uniformity

ئەم بژارەیە هاوڕێژەیی نێوان سکێڵەکانی  Xو  Yبە جێگیری دەهێڵێتەوە.

Allow Exploding

ئەگەرئەم بژارەیە لەکاتی دروستکردنی بلۆکەکەدا هەڵبژێرابێت ئەوا دەکرێت ئەگەرلە داهاتوودا بتەوێت
بلۆکەکە بتەقێنیتەوە و پارچە پارچەی بکەیت بە بەکارهێنانی .Explode

Block Unit

بەهۆی ئەم بژارەیەوە دەتوانیت دەسنیشانی ئەوەبکەیت کە بلۆکەکان چەنێک گەورە و بچوک بکرێن کاتێک
دەخرێنە ناو ڕەسمەکەوە .لە بنەڕەتدا ئەم نرخە هەمان ئەو سکێڵە گشتیەیە کە بۆ ڕەسمەکە دیاریکراوە.

Description

بەهۆی ئەم بژاریەوە دەتوانیت وەسفێکی پوختی یان کلیلە وشەی بلۆکەکە داخڵبکەیت .ئەم بژارەیە زۆربە
سوودە کاتێک پێویستت بەوە دەبێت کە بلۆکێکی دیاریکراو بدۆزیتەوە لە کۆمەڵێک ڕەسمی زۆردا.

خستنەناوەوەی بلۆکەکان
ئەگەرهەموو بلۆکەکانی ناو ڕەسمێک بشسڕیتەوە هێشتا هەردەتوانیت هەر کاتێک بتەوێت نوسخەیەک یان زیاتری
بلۆکەکە بهێنیتەوە ناو ڕەسمەکەوە .ئەمە بەهۆی ئەوەوەیە کە بلۆکەکان لەناو داتا بەیس ی ڕەسمەکەدا خەزندەکرێن و
لەوێ ناسڕدرێنەوە تا ئەو کاتەی خۆت بەتایبەتی و بە یەکجاری لە داتا بەیسەکەدا بەهۆی بەکارهێنانی فەرمانی Purge
دەیانسڕیتەوە.
بۆ خستنە ناوەوەی بلۆکێک بۆ ناو ڕەسمێک ئەمەی خوارەوە ئەنجام بدە:
 .1لە پانێلی  Blockی تابی  Homeدا کلیکی ئامرازی  Insertبکە یان لەهێڵی فەرمانەکاندا پیتی  iداخڵبکە بۆئەوەی دیالۆگ
بۆکس ی  Insertت بکەیتەوە (سەیری وێنەی  2-8بکە).
 .2کلیکی لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Nameبکە بۆئەوەی
لیستی ناوی ئەو بلۆکانە دەربخەیت کە لە ڕەسمەکەدا
هەن (سەیری وێنەی  3-8بکە) .هەرکە ناوی بلۆکێکت
هەڵبژارد پێشبینینێکی بلۆکەکە لە سووچی سەرەوەی الی
ڕاستی دیالۆگ بۆکسەکەدا دەردەکەوێت.

وێنەی _2-8
دیالۆگ بۆکس ی
Insert
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 .3کلیکی ناوی ئەو بلۆکە بکە کە دەتەوێت بیخەیتە ناو
ڕەسمەکەوە.
 .4کلیکی  OKبکە بۆئەوەی دیمەنێکی پێشەبینەی بلۆکەکە
کە لکێنراوە بە نیشاندەرەوە دەربکەوێت .ئێستا خاڵی
بنچینەی بلۆکەکە لەسەرنیشاندەرە.

277

وێنەی _3-8
لیستی کردنەوە بۆ
خوارەوەی Name
ئەو بلۆکانە نیشان
دەدات کە لە
ڕەسمەکەدا هەن

 .5کلیکی خاڵێک بکە بۆئەوەی بلۆکەکە لەناو ڕەسمەکەدا جێگیربکەیت .ئەگەر لە دیالۆگ بۆکسەکەدا بژارەی Specify
 On-Screenهەڵبژێررابێت ئەوا بلۆکەکە لە نزیک نیشاندەرەوە دەردەکەوێت نەک لەسەری ،لەم حاڵەتەدا داوات
لێدەکرێت کە خاڵێکی دانان بۆ بلۆکەکە دیاری بکەیت.
سکێڵکردن و خوالندنەوەی بلۆکەکان
کاتێک کە بلۆکێک دەخەیتە ناو ڕەسمەکەوە بەو سکێڵ و ئاراستەیە دەردەکەوێت کە لەکاتی دروستکردنی بلۆکەکەدا لە
ڕەسمەکەدا بەکارهاتوون .هەندێک کات لەوانەیە بتەوێت بلۆکەکە بە ئاراستەیەک و گۆشەیەکی خوالنەوەی یان بە
قەبارە و سکێڵێکی جیاواز لەوەی پێی دروستکراوە دەربکەوێت .دیالۆگ بۆکس ی  Insertدوو کۆمەڵە بژارەی تێدایە کە
بەهۆیانەوە دەتوانیت بلۆکەکە لە کاتی خسنەناوەوەی بۆ ناو ڕەسمەکە سکێڵ بکەیت یان بیخولێنیتەوە .ئەگەرلە بەش ی
 Rotationی ناو دیالۆگ بۆکسەکەدا بژارەی  Specify On-Screenهەڵبکەیت ،ئەوا دوای ئەوەی کە خاڵی دانانەکەت
دیاری کرد ئیترپرسیارت لێدەکرێت کە گۆشەی خوالنەوەش دیاری بکەیت .دەتوانیت گۆشەی خوالنەوە دیاری بکەیت بە
داخڵکردنی نرخێک بۆ گۆشەکە لە نێوان  0بۆ  360پلەدا یان ڕاستەوخۆ هەر بەچاو بە بەکارهێنانی نیشاندەر گۆشەیەکی
خوالنەوە دیاری بکەیت .بلۆکەکە لەگەڵ نیشاندەردا دەخولێتەوە بەدەوری خاڵی داناندا هەتا ئەو کاتەی گۆشەی
خوالنەوە دیاری دەکەیت .لەوانەیە تێبینی ئەوە بکەیت کە بژارەی  Specify On-Screenزۆربەی کات هەڵکراوە ،ئەمە
بۆئەوەیە کە ئەو گۆشەی خوالنەوەیە دیاری بکەیت کە خۆت دەتەوێت لەکاتی دانانی بلۆکەکە لەناو ڕەسمەکەدا.
بژارەکانی تری ناو دیالۆگ بۆکس ی  Insertکە بەکارت نەهێنان لە بەش ی  Scaleدان .بەهۆی ئەم بژارانەوە دەتوانیت بلۆکەکە
بۆ قەبارەیەکی جیاواز سکێڵ بکەیت .دەتوانیت بلۆکەکە بە شێوەیەکی هاوتا سکێڵ بکەیت ،یان دەتوانیت بلۆکەکە
بشێوێنیت لەڕێگەی گۆڕینی نرخی کوردیناتی  Y ، Xیان  Zبە جیا .ئەگەر بژارەی  Specify OnScreenهەڵنەبژێریت ئەوا
دەتوانیت نرخی تایبەت لە خانەکانی  Xو  Yو  Zدا داخڵبکەیت بۆ ئەوەی بلۆکەکە بەهەرئاراستەیەک بتەوێت ڕابکێشیت.
ئەگەر بژارەی  Specify OnScreenهەڵبکەیت ئەوا لە تواناتدا دەبێت کە لە کاتی دانانی بلۆکەکەدا ڕاستەوخۆ لە
ڕەسمەکەدا هاوکۆلکەی سکێڵی  Xو  Yو  Zبگۆڕیت .هەرچەندە ئەم بژارانە زۆر بەکارنایەن ،بەاڵم بۆی هەیە لە هەندێک
حاڵەتی تایبەتدا زۆربەسوودبن ،وەکو بۆ نمونە ئەگەر بلۆکەکە پێویستی بەوەبێت کە بە یەکێک لە ئاراستەکاندا
ڕابکێشیت تا لەگەڵ ڕەسمەکەتدا بیگونجێنیت.
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مەرج نییە لەکاتی دانانی بلۆکەکان لەناو ڕەسمەکاندا سکێڵیان بکەیت یان
بیانخولێنیتەوە ،چونکە هەچ کاتێک بتەوێت دەتوانیت ئەم کردارانە ئەنجام
بدەیت بەهۆی بەکارهێنانی ئامرازەکانی  Scaleیان  Rotateیان لە ڕێگەی
دەسکاریکردنی تایبەتمەندییەکانی بلۆکەکەوە بۆئەوەی بە یەکێک لە
ئاراستەکان ڕایبکێشیت.
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وێنەی 4-8

تایبەتمەندییەک
انی بلۆکەکە

ئەگەر بلۆکەکە هەڵبژێریت و پاشان پالێتی  Propertiesبکەیتەوە ئەوا هەموو
تایبەتمەندییەکانی بلۆکەکە دەبینیت بە نرخی سکێڵەکانی  Xو  Yو  Zیشەوە
(سەیری وێنەی  4-8بکە).
بۆ چەند ساتێک لە پالێتی  Propertiesوردبەرەوە و دیراسەیەکی بکە .لە بەش ی
 Geometryدا کۆمەڵە تایبەتمەندییەک دەبینیت کە شوێن و سکێڵ نیشان
دەدەن .ئەگەر بتەوێت دەتوانیت گۆڕانکاری لەم نرخانەدا بکەیت بۆئەوەی ئەو گۆڕانکاریانەی کە
دەیانخوازیت ئەنجام بدەیت.
دەتوانیت نرخەکانی  Scaleبگۆڕیت بۆئەوەی بلۆکەکە پانتر یان درێژتربکەیت لە قەبارەی بنەڕەتی خۆی .بۆ نمونە
دەتوانیت لە خانەی  Scale Xدا  1.5داخڵبکەیت بۆئەوەی پانی بلۆکەکە ئەوەندە و نیوی پانی بنەڕەتی لێبکەیت.
تێگەیشتن لە سکێڵی پێوانەیی Annotation Scale
بەکارهێنانێکی زۆرباوی بلۆک لە ئۆتۆکاددا بریتیە لە دروستکردنی سیمبول و هێماکان .سیمبول و هێمای وا هەن کە
ئاماژە بە ڕەسمی تر یان دیمەنی تر لە کۆمەڵە ڕەسمێکدا دەکەن .نمونەیەک بۆ ئەمە هێمای بەرزایی  Elevation symbolە
لە نەخشەی خانوویەکدا کە ئاماژە بۆ شوێنێکی ڕەسمێکی تردەکات کە دیمەنێکی بەرزایی ژوورێکی تێدا نیشاندراوە .ئەم
جۆرە هێمایانە بەزۆری بازنەیەکە کە دوو ژمارەی لەناودا ڕەسمکراوە ،یەکێکیان ژمارەی پەڕە  sheetی ڕەسمەکەیە ئەوی
تریان ژمارەی دیمەنەکەیە لە ناو پەڕەکەدا.
لە ڕابردوودا بەکارهێنەرانی ئۆتۆکاد دەبوایە هەمان سیمبولیان چەندین جارداخڵی ناو ڕەسمەکە بکردایە بۆئەوەی
لەگەڵ سکێڵە جیاوازەکانی هەمان دیمەندا بگونجێنرێن .بۆ نمونە هەمان نەخشەی خانوویەک لەوانەیە لە هەمان
لەیئاوتدا لە دوو دیمەنی جیاوازدا بە دووسکێڵی جیاواز بخرێتەڕوو ،دیمەنێکیان سکێڵەکەی  1:10بێت و ئەوی تریان
سکێڵەکەی  1:100بێت .سیمبولێکی بەرزایی کە لە سکێڵی  1:10دا بە جوانی دەردەکەوێت لە سکێڵی  1:100دا زۆربە
بچووکی دەردەکەوێت .لەبەرئەوە ناچاردەبین کە دوو نوسخەی هەمان سیمبول بخەینە ناو ڕەسمەکەوە ،هەریەکەیان بە
سکێڵێک ،هەروەها بۆ کۆنترۆڵکردنی دەرکەوتن و دەرنەکەوتنیان دەبێت بشیانخەیتە دوو چینی جیاوازەوە.

لە وەشانە نوێکانی ئۆتۆکاددا (لە  2009بەدواوە) ئەم کێشەیە چارەسەرکراوە بە داهێنانی تایبەتمەندی Annotation
 .Scaleبەهۆی ئەم تایبەتمەندییەوە ئێستا تۆ تەنها پێویستت بە تاکە نووسخەیەک لە بلۆکەکە هەیە کە بیهێنیتە ناو
ڕەسمەکەوە هەرچەندە پێویستیشت بەوە بێت کە بە سکێڵی جیاوازلە دیمەنە جیاوازەکانی ناو ڕەسمەکەدا نیشانی
بدەیت .بۆ ئەنجامدانی ئەمە پێویستت بەوە دەبێت کە لە کاتی دروستکردن و هێنانە ناوەوەی بلۆکەکەدا چەند هەنگاوێکی
زیاترجێبەجێبکەیت .ئەمەی خوارەوە ئەم کردارەت بۆ ڕوون دەکاتەوە:
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 .1بلۆکەکە یان سیمبولەکە ڕەسمبکە بە قەبارەیەکی وا کە لەکاتی چاپکردنیدا بە جوانی دەربکەوێت .بۆ نمونە ئەگەر
بتەوێت بازنەکە لە چاپکردندا بە قەبارەی " 1/4دەربکەوێت ئەوا لەکاتی ڕەسمکردنیشدا هەربە قەبارەی "1/4
ڕەسمی بکە.
 .2بە بەکارهێنانی ئامرازی  Createی ناو تابی  Homeدیالۆگ بۆکس ی  Block Definitionبکەرەوە.
 .3لە بەش ی  Behaviorدا بژارەی  Annotationهەڵبکە .ئەگەر بتەوێت کە
سیمبوڵەکە هەمیشە بە ئاراستەیەکی ستوونی دەربکەوێت ئەوا دەتوانیت
بژارەی  Matck block orientation to layoutیش هەڵبکەیت.
 .4ئەو تەنانە هەڵبژێرە کە بلۆکەکە پێکدەهێنن و خاڵێکی دانانیش دەسنیشان
بکە.
 .5کلیکی  OKبکە.
دوای ئەوەی ئەم هەنگاوانەت ئەنجامدا پێویستیت بەوە دەبێت کە سکێڵێکی پێوانەیی  Annotation Scaleبۆ بلۆکە تازە
دوستکراوەکە تەرخان بکەیت ،بەم شێوەیە:
 .1کلیکی بلۆکە نوێکە بکە بۆئەوەی هەڵیبژێریت.
 .2کلیکی الی ڕاست بکە و  Annotative Object Scaleلەوێشەوە
 Add/Delete Scalesهەڵبژێرە .بەمە دیالۆگ بۆکس ی Annotation
 Object Scaleدەکرێتەوە.

 .3کلیکی دوگمەی  Addبکە ،بەمە دیالۆگ بۆکس ی Add Scale to Object
دەکرێتەوە.
 .4لە لیستەکەدا ئەو سکێڵە یان سکێاڵنە هەڵبژێرە کە دەتەوێت بۆ ئەم بلۆکە بەکاریان
بهێنیت ،بۆ هەڵبژاردنی چەند سکێڵێک دەبێت دوگمەی  Ctrlدابگریت و سکێڵەکان
هەڵبژێریت .کە لە هەڵبژاردنی سکێڵەکان تەواو بوویت کلیکی  OKبکە .بەمە سکێڵە
هەڵبژێرراوەکان لە دیالۆگ بۆکس ی  Annotation Object Scaleدا دەردەکەون.
 .5کلیکی  OKبکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Annotation Object Scaleدابخەیت.
بەم جۆرە بلۆکەکە ئامادەیە بۆئەوەی لە چەند دیمەنێکی جیاوازدا بە سکێڵی جیاواز
دەربکەوێت .تۆ تەنها پێویستیت بەوە دەبێت کە سکێڵێک لە لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Annotation Scaleی دیمەنی
مۆدێل  model viewیان لیستی  Viewport Scaleی دیمەنی لەیئاوت  layout viewدا هەڵبژێریت کە هەردووکیان لە
شریتی دۆخدان لە سووچی الی ڕاستی بنکەی ویندۆی ئۆتۆکادەوە.

ئەگەرلە حاڵەتێکدا لیستی  Annotation Scaleت لە شریتی دۆخدا نەبینی ئەوا بۆ دەرخستنەوەی بچۆرە هێڵی فەرمانەکان و وشەی
 Statusbarداخڵبکە ئێنتەربکە و ئینجا ژمارە  1داخڵبکە و ئێنتەربکە .دەشتوانیت کلیکی الی ڕاست لەسەرشریتی دۆخ بکەیت و Drawing
 Status Barهەڵبژێریت ،بەمە لیستی  Annotation Scaleلە شریتێکی دۆخی تردا لە بنکەی ناوچەی ڕەسمکردندا دەردەکەوێت.
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لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Annotation Scaleلە دیمەنی مۆدێل  Model viewدا دەردەکەوێت و لیستی کردنەوە بۆ
خوارەوەی  VP Scaleیش لە دیمەنی لەیئاوت  Layout viewدا دەردەکەوێت کاتێک کە دەالقەیەکی بینین Viewport
هەڵبژێررابێت (بۆزانیاری زیاتردەربارەی لە یئاوت و دەالقەی بینینەکان سەیری چاپتەری  12بکە) .لە دیمەنی لەیئاوتدا
دەتوانیت نرخی  VP Scaleی جیاوازبۆ هەر تاکە دەالقەیەکی بینین دابنێیت بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا هەمان بلۆک بە
قەبارەی ڕاستی خۆی دەربکەوێت هەرچەندە سکێڵی دەرکەوتنی دەالقەکەکان جیاوازیش بێت (سەیری وێنەی  5-8بکە).
ئەگەر بتەوێت تەنها یەک سکێڵی پێوانەیی بۆ بلۆکەکە بەکاربهێنیت ئەوا دەبێت سەرەتا سکێڵە خوازراوەکە لە لیستی
کردنەوە بۆخوارەوەی  Annotation Scaleدا هەڵبژێرە و ئینجا بلۆکەکە بهێنە ناو ڕەسمەکەوە .بەمە بلۆکەکە خۆکارانە
سکێڵە پێوانەییە هەنووکەییەکە وەردەگرێت.
وێنەی 5-8

لەم لەیئاوتەدا هەمان بلۆک
بەکارهاتووە بۆ دروست کردنی
چەند هێمایەکی بەرزایی بە
قەبارەی جیاواز .هەردوو
دیمەنەکان هەمان نەخشە
نیشان دەدەن بەاڵم بە دوو
سکێڵی جیاواز ،الی چەپ
 1:50و الی ڕاست ،1:25
دەبینین کە بلۆکەکە بەهەمان
قەبارە دەردەکەوێت.

سەرنجی ئەوە بدە کە ئەگەر بتەوێت چەند نووسخەیەک لە بلۆکێک بەکاربهێنیت کە سکێڵی پێوانەی بۆ بەکارهاتووە،
دەبێ بلۆکەکە دروستبکەیت و سەرەتا سکێڵە پێوانەییەکەی دیاری بکەیت و ئینجا نووسخەکان لە بلۆکەکە کۆپی
بکەیت .ئەگەرئەمەت ئەنجام نەدابێت ئەوا ئەگەر نووسخەیەکی نوێ لە بلۆکەکە بهێنیتە ناو ڕەسمەکەوە دەبێ سکێڵێکی
پێوانەیی بۆ دیاری بکەیت .ئەگەر لەوە دڵنیا نەبوویت ئاخۆ سکێڵی پێوانەیی بۆ بلۆکێک بەکارهاتووە یان نا ،دەتوانیت
کلیکی بلۆکەکە بکەیت بەمە سکێڵەکانی بلۆکەکەت بۆ دەردەکەوێت .یان ئەگەرنیشاندەر بەسەر بلۆکەکەدا تێپەڕێنیت
ئەوا ئەگەر بلۆکەکە سکێڵی پێوانەیی هەبێت هێمایەکی سێگۆشەیی لەسەردەردەکەوێت.
ئەگەر پێویستت بەوە بوو کە شوێنی بلۆکێک لەناو یەکێک لە دەالقەکانی بینینی ناو
لەیئاوتێکدا بگۆڕیت بچۆرە دیمەنی مۆدێل و سکێڵی گونجاو لە لیستی سکێڵەکاندا هەڵبژێرە
و پاشان شوێنی بلۆکەکە بگۆڕە.
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هاوردەکردنی ڕەسمێک وەکو بلۆکێک
پێشتر لەم چاپتەرەدا چۆنێتی دروستکردنی بلۆکەکانمان لە کۆمەڵە تەنێکەوە لەناو ڕەسمێکدا ڕوونکردەوە .ئەوە بزانە کە
دەتوانیت ڕەسمە دەرەکیەکانیش وەکو بلۆک ڕەفتایان لەگەڵدا بکەیت .بۆ نمونە لەوانەیە ڕەسمێکی کورسیەک و مێزێک و
کەلوپەلی تری هەبێت هەریەکەیان لە پەڕگەیەکی جیاوازدا .دەتوانیت ئەم پەڕگانە بەهەمان شێوەی بلۆک بهێنیتە ناو
ڕەسمە هەنووکەییەکەوە ،بۆ ئەنجامدانی ئەم کارە دەبێ فەرمانی  Insertکەمێک جیاوازبەکاربهێنیت:
 .1لە پانێلی  Blockی تابی  Homeدا کلیکی ئامرازی  Insertبکە ،یان لە هێڵی فەرمانەکاندا پیتی  iداخڵبکە بۆئەوەی
دیالۆگ بۆکس ی  Insertبکەیتەوە.
 .2کلیکی دوگمەی  Browseبکە کە لەالی ڕاستی لیستی کردنەوە بۆخوارەوەی  Nameدایە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی
 Select Drawing Fileبکەیتەوە (سەیری وێنەی  6-8بکە).
 .3ئەو پەڕگەی ڕەسمەی کە دەتەوێت
بیدۆزەرەوە و بیهێنەرە ناوەوە.
 .4لە دیالۆگ بۆکس ی  Insertدا کلیکی  OKبکە،
دیمەنێکی پێشبینینی ڕەسمەکە لەگەڵ
نیشاندەردا دەردەکەوێت.

وێنەی _6-8
دیالۆگ بۆکس ی
Select
Drawing File

 .5کلیکی خاڵێک بکە بۆ ئەوەی بلۆکەکە لە
شوێنێکی ناو ڕەسمەکەدا دابنێیت.
کاتێک کە پەڕگەیەک بەم شێوەیە داخڵ دەکەیت ،پەڕگەکە دەبێتە بلۆکێک لەناو ڕەسمە هەنووکەییەکەدا و وەک هەر
بلۆکێکی ترئەگەرهەموو نووسخەکانی ئەم پەڕگە لەناو ڕەسمەکەدا بسڕیتەوە هیج کارێک لە پەڕگە ئەسڵیەکە ناکات و
هەچ کاتێک بتەوێت دەتوانیت وەکو بلۆک دیسانەوە بیهێنیتەوە ناو ڕەسمەکەوە.
کاتێک پەڕگەیەکی ڕەسم دێنیتە ناوەوە وەکو بلۆک ئۆتۆکدا خاڵی ئۆریجن  0,0وەکو خاڵی دانانی بلۆکەکە بەکاردەهێنێت .بۆ گۆڕینی خاڵی
بنچینەیی هەرڕەسمێک فەرمانی  Baseبەکاربهێنە و ئەو خاڵە هەڵبژێرە کە دەتەوێت بیکەیتە خاڵی بنچینەیی بلۆکەکە یان ڕەسمەکە.

ئەنجامدانی گۆڕانکاری لە بلۆکەکاندا
بۆ ئەنجامدانی گۆڕانکاری لە بلۆکەکاندا دەتوانیت وەک لە چاپتەری  5دا باسمانکرد  Block Editorبەکاربهێنیت  .بیرت بێت بە گۆڕینی
بلۆکێک هەموو نووسخەکانی تری بلۆکەکە کە لەناو ڕەسمەکەدان دەگۆڕێن ،ئەمە لەوانەیە یارمەتیدەرێک بێت بۆ ئەنجامدانی کاری
خێرای دووبارە بووەوە ،بەاڵم ئەگەربتەوێت گۆڕانکاری تەنها لەو بلۆکەدا بکەیت کە هەڵتبژاردووە و نووسخەکانی تری بلۆکەکە کاریان
تێنەکرێت ،ئەوا دەبێت فەرمانی  Explodeبەکاربهێنیت بۆئەوەی بلۆکەکە پارچە پارچە بکەیت بۆ تەنە پێکهێنەرەکانی .ئەگەر کارلەسەر
پرۆژەیەک دەکەیت کە جگە لەخۆت خەڵکانی تریش کاری تیا دەکەن لەوە دڵنیا بە کە ئەوانیش ڕازین کە تۆ بلۆکەکە بتەقێنیتەوە.
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خەزنکردنی بلۆکەکان وەکو پەڕگەیەکی ڕەسم
وەک پێشترباسکرا هەرکاتێک پەڕگەیەکی ڕەسم بە بەکارهێنانی ئامرازی  Insertبهێنیتە ناوەوە ئەوا ڕەسمە هاوردەکراوەکە
خۆکارانە دەبێتە بلۆکێک لەناو ڕەسمە هەنووکەییەکەدا ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا کاتێک بلۆکێک دووبارە دەناسێنیتەوە
 redefineئەوا هیچ کارلە پەڕگە ئەسڵییەکە ناکات کە هاوردەتکردووە .ئۆتۆکاد بلۆکەکە تەنها لەناو ڕەسمە
هەنووکەییەکەدا دەگۆڕێت.
بەاڵم خۆ ئەگەربتەوێت ئەوا دەتوانیت گۆڕانکاریەکان لە پەڕگە ئەسڵیەکەشدا خەزن بکەیت .بۆ ئەنجامدانی ئەمە دەبێ
تایبەتمەندی  Write Blockبەکاربهێنیت ،ئەم هەنگاوانەی خوارەوە ئەم کردارە ڕوون دەکەنەوە:

 .1فەرمانی  Wblockدەستپێبکە بە داخڵکردنی وشەی  Wblockلە هێڵی فەرمانەکاندا یان تەنها داخڵکردنی پیتی W
بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Write Blockبکەیتەوە ،وەکو لە وێنەی  7-8دا نیشاندراوە.
 .2لە بەش ی  Sourceدا کلیکی دوگمەی  Blockبکە.
 .3لە لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەکەوە ناوی ئەو بلۆکە هەڵبژێرە کە
دەتەوێت هەناردەی بکەیت .ئەگەربلۆکەکە لە بنەڕەتدا
پەڕگەیەک بێت کە خۆت هێناوتەتە ناو ڕەسمەکەوە ئەوا ناوی
پەڕگە ئەسڵیەکە لە خانەکەی ژێر File Name and Pathدا
دەبینیت.

وێنەی _7-8
دیالۆگ بۆکس ی
Write Block

 .4کلیکی  OKبکە.
 .5ئەگەرلە حاڵێکدا بتەوێت پەڕگەیەکی هەبوو جێ بگریتەوە ئەوا پەیامێکی ئاگادارکردنەوەت بۆ دەردەکەوێت کە پێت
دەڵێت کە پەڕگەکە پێشتربوونی هەیە ،کلیکی  Yesبکە بۆئەوەی ئەوە پشتڕاسبکەیتەوە کە تۆ دەتەوێت جێی پەڕگە
کۆنەکە بە نووسخە نوێیەکەی پەڕگەکە بگریتەوە.
دیالۆگ بۆکس ی  Write Blockڕێگەیەکی تیادا دەستەبەرکراوە کە بەهۆیەوە دەتوانیت بەشێک لە ڕەسمە
هەنووکەییەکە وەکو پەڕگەیەک خەزن بکەیت .لە ڕاهێنانەکە پێشوودا بژارەی  Blockت لە بەش ی  Sourceدا بەکارهێنا
و بلۆکێکی هەبووت وەک تەنێکی سەرچاوەی ئامادە بۆ هەناردەکردن هەڵبژارد .دەتوانیت بەهەمان شێوە کۆمەڵە
تەنێکیش هەناردەبکەیت ئەمەش بە کلیککردنی دوگمەی  .Objectsئەگەرئەم بژارەیە هەڵبژێریت ئەوا بەش ی Base
 pointو دوگمەی  Objectsچاالک دەبن .ئەم بژارانە بەهەمان شێوازی هاوتاکانیان لە دیالۆگ بۆکس ی Block
 Definitionدا کاردەکەن کە پێشترباسمان کردن.
هەڵبژاردنی بژارەی سێیەم لە بەش ی  Sourceدا کە بژارەی  Entire Drawingە توانای ئەوەت پێدەدات کە هەموو
ڕەسمەکە هەناردەبکەیت بۆ پەڕگەکەی خۆی .دەتوانین بڵێین ئەمە بەهەمان شێوەی خەزنکردن وەکو Save As
کاردەکات ،بەاڵم لە ڕاستیدا خەزنکرنی هەموو ڕەسمەکە لە دیالۆگ بۆکس ی  Write Blockە وە چەند کردارێکی تریش بە
ئەنجام دەگەیەنێت وەکو البردن و سڕینەوەی بلۆکە بەکارنەهاتووەکان یان پێکهاتە بەکارنەهاتووەکانی تر .ئەمە دەبێتە
هۆی کەمکردنەوەی قەبارەی پەڕگەکە و سوککردنی.
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ڕێکخستنی تەنەکان بە بەکارهێنانی گروپەکان
لەوانەیە پێویستت بەوە بێت کە تەنەکان بکەیتە گروپ تا بەیەکیانەوە ببەستیتەوە ،بەاڵم بەشێوەیەک کە توانای
گۆڕانکاری تیاکردنیان هەربمێنێت بە جیا جیا .بۆ نمونە وادابنێ کە دەتەوێت نەخشەیەکی خانوویەک دەکەیت کە تیایدا
چەند دەرگایەکی چوون یەکت بە هەمان قەبارە لەسەر شێوەی بلۆک لە نەخشەکەدا داناوە .هەرچەندە دەرگاکان لە
بنەڕەتدا وەکو یەکن ،بەاڵم تەنانەت بچوکترین گۆڕانکاریکردن لە یەکێک لە دەرگاکاندا دەرگاکانی تریش دەگۆڕێت و
بلۆکەکە دەشێوێنێت .لەم حاڵەتانەدا ڕێگەیەکی باشترمان هەیە لە بلۆک ئەویش بەکارهێنانی گروپە .سەرەتا پارچەیەکی
بنەڕەتی دروست بکە ئینجا بیکەرە گروپ ،پاشان چەند نووسخە لە بلۆکەکەت دەوێت کۆپی بکە و لە شوێنی مەبەستدا
دایان بنێ .ئێستا ئەگەر بتەوێت گۆڕانکاری لە یەکێک لە ئەندامانی ئەم گروپەدا بکەیت هیچ کارلە ئەندامەکانی تر ناکات
و ئەندامێتی خۆش ی لە گروپەکە لە دەست نادات.
بۆ دروستکردنی گروپ دیالۆگ بۆکس ی  Object Groupingبەکاردێت بەم شێوەیە:
 .1پیتی  gیان وشەی  Groupلە هێڵی فەرمانەکاندا داخڵبکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Object Groupingبکەیتەوە
وەکو لە وێنەی  8-8دا نیشاندراوە.
 .2لە خانەی  Group Nameدا ناوی گروپەکە
داخڵبکە.

وێنەی _8-8
دیالۆگ بۆکس ی
Object Grouping

 .3لە بەش ی  Create Groupدا کلیکی  Newبکە .بەمە
دیالۆگ بۆکسەکە بەشێوەیەکی کاتی دادەخرێت
بۆئەوەی بوارت پێبدات کە تەنەکانی گروپە نوێکە
هەڵبژێریت.
 .4لە پەیامی  Select Objects:دا ئەو تەنانەی کە
دەتەوێن بۆ گروپە هەڵبژێرە و ئێنتەر بکە.
 .5کلیکی  OKبکە.
بەم شێوەیە گروپێکت دروستکرد ،ئێستا هەرکاتێک بتەوێت گروپەکە هەڵبژێریت دەتوانیت کلیکییەکێک لە ئەندامەکانی
بکەیت .سەرەڕای ئەمەش هێشتا هەردەتوانیت کە گۆڕانکاری لە ئەندامەکانی گروپەکەدا بکەیت بە جیاجیا بێئەوەی کار
لە ئەندامەکانی تربکات.
کوژاندنەوە و هەڵکردنی گروپەکان
ئەگەرپێشتر گروپێکت دروستکردبێت و ئێستا بتەوێت گۆڕانکاری لە یەکێک لە ئەندامەکان /پارچەکانیدا بکەیت ئەوا
دەتوانیت بەشێوەیەکی کاتی گروپەکە بکوژێنیتەوە ئەمەش بە داگرتنی دوگمەکانی  .Shift+Ctrl+Aئیتردەتوانیت ئەو
گۆڕانکاریانەی کە دەتەوێت لە یەکێک یان زیاتری پارچەکانی گروپەکەدا بکەیت و کە تەواویش بوویت بەهەمان شێوە
گروپەکە هەڵبکەیتەوە هەربە بەکارهێنانی دوگمەکانی  .Shift+Ctrl+Aلە هەردوو حاڵەتەکەدا پەیامێک لە هێڵی

چاپتەری  :8بەکارهێنانی بلۆکەکان و گروپەکان و سەرچاوە دەرەکیەکان و سەنتەری دیزاین

فەرمانەکەندا دەبینیت کە پێت دەڵێت گروپەکە کوژاوەتەوە یان هەڵکراوە > <Group offیان >.<Group on
کارکردن لەسەر دیالۆگ بۆکسی Object Grouping
هەر گروپێک ناوێکی تایبەت بەخۆی هەیە ،لە دیالۆگ بۆکس ی  Object Groupingدا دەتوانیت وەسفێکی پوختی
گروپەکەش داخڵبکەیت .کاتێک گروپێک کۆپی دەکەیت ئۆتۆکاد ناوێکی هەڕەمەکی بۆ گروپە تازە دروستکراوەکە دیاری
دەکات .کۆپیەکانی گروپەکان لە بنەڕەتدا ناویان لێنەنراوە ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا دەتوانیت لە دیالۆگ بۆکس ی Object
 Groupingدا بیانخەیتە لیستەوە ئەمەش بەهۆی کلیککردنی خانەی  Include Unnamedە وە .خۆ ئەگەربتەوێت گروپە
ناو لێنەنراوەکان ناو لێبنێیت ئەوا دەتوانیت بۆ ئەم مەبەستە دوگمەی  Renameبەکاربهێنیت.
تەنەکانی ناو گروپێک تەنها بەو گروپەوە پەیوەست نەکراون .تاکە تەنێک دەکرێت ئەندامی چەند گروپێک بێت ،وە
هەروەها دەشکرێت کە تاکە گروپێک چەند گروپێکی تری لە ناودابێت .واتە ئەندامەکانی هەر گروپێک مەرج نییە تەنها
تەنی تاک تاک بن ،بەڵکو دەکرێت ئەم ئەندامانەش گروپ بن کە چەند تەنێک لە خۆ بگرن.
لە خشتەی  2-8ە وە بۆ خشتەی  4-8دا ئەو بژارانە نیشاندراون کە لە دیالۆگ بۆکس ی  Object Groupingدا هەن .لە دیالۆگ
بۆکسەکەدا بەش ی  Group Identificationبەکاردێت بۆ ناساندنی گروپەکانت بە بەکارهێنانی ناو و وەسفی بێ هاوتا.
بەشێوەیەک کە بە ئاسانی بیرت بێتەوە کە هەر یەکێک لە گروپەکانت بۆ چ مەبەستێک دروستکردووە .خشتەی 2-8
بژارەکانی بەش ی  Group Identificationی تێدا ڕوونکراوەتەوە .خشتەی  3-8یش بژارەکانی بەش ی Create Group
نیشاندەدات.
بژارەکانی بەش ی  Change Groupتەنها کاتێک چاالک دەبن ئەگەرناوی گروپێک لە لیستی  Group Nameدا هەڵبژێررا
بێت .خشتەی  4-8وەسفی ئەو بژارانە دەکات.
ئەگەرگروپێک هەڵبژێرابێت دەتوانیت هەریەکە لە پێکهاتەکانی لە هەڵبژاردنەکە البەریت لە ڕێگەی داگرتنی دوگمەی  Shiftو کلیککردنیان.
بەم شێوەیە دەتوانیت تەنەکان لە گروپەکە جیابکەیتەوە بێئەوەی پێویست بکات کە گروپە بۆ ماوەیەکی کاتی بکوژێنیتەوە.
خشتەی  :2-8بژارەکانی بەش ی Group Identification

بژارە

وەسف

Group Name

بەهۆیەوە دەتوانیت گروپێکی نوێ دروستبکەیت بە ناونانی لێرەوە.

Description

لێرەوە دەتوانیت وەسفێکی پوختی گروپەکە داخڵبکەیت.

Find Name

ناوی گروپێک دەدۆزێتەوە لەڕێگەی داخستنی کاتی دیالۆگ بۆکس ی  Object Groupingو کلیککردنی گروپەکە.

Highlight

ئەو گروپە زەقدەکاتەوە کە لیستی گروپەکاندا هەڵبژێراوە .ئەمە یارمەتیت دەدات لە دۆزینەوەی گروپەکاندا بە خێرایی.

Include Unnamed

ئەوە دیاری دەکات ئاخۆ گروپی وا هەن لە لیستی گروپەکاندا کە ناویان نەبێت .ئەم بۆکسە هەڵبژێرە بۆ دەرخستنی ناوی
نوسخەی گروپەکان بۆ چارەکردنیان لەم دیالۆگ بۆکسەدا.
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خشتەی  :3-8بژارەکانی بەش ی Create Group

بژارە

وەسف

New

گروپێکی نوێ دروستدەکات ،دیالۆگ بۆکس ی  Object Groupingبە شێوەیەکی کاتی دادەخرێت بۆئەوەی بتوانیت تەنەکانی
گروپەکە هەڵبژێریت .بۆئەوەی بتوانیت ئەم دوگمەیە بەکاربهێنیت دەبێت یان ناوی گروپێکت هەڵبژاردبێت یان بۆکس ی
 Unnamedت هەڵبژاردبێت.

Selectable

بەهۆیەوە دەتوانیت کۆنترۆڵی ئەوە بکەیت کە ئاخۆ ئەو گروپەی دروستی دەکەیت دەتوانرێت هەڵببژێررێت یان نا .سەیری
خشتەی  4-8بکە بۆ وەسفی زیاتری ئەم بژارەیە.

Unnamed

بەهۆیەوە دەتوانیت گروپێک دروستبکەیت بێئەوەی ناوی لێبنێیت.

خشتەی  :4-8بژارەکانی بەش ی Change Group

بژارە

وەسف

Remove
Add

بەهۆیەوە دەتوانیت هەریەکە لە تەنەکانی گروپێک لە گروپەکە الببەیت.
بەهۆیەوە دەتوانیت تەن بۆ گروپەکان زیادبکەیت .لەکاتی بەکارهێنانی ئەم بژارەیەدا گروپکردنەکە بۆ ماوەیەکی
کاتی دەکوژێتەوە بۆئەوەی تەن لە گروپەکانی تردا هەڵبژێریت.

Rename

بەهۆیەوە دەتوانیت ناوی گروپەکان بگۆڕیت.

Re-Order

ڕێگەت پێدەدات کە ڕێکخستنی تەنەکان لە گروپەکەدا بگۆڕیت.

Description

ڕێگەت پێدەدات کە وەسفی گروپەکە بگۆڕیت.

Explode

گروپێک پارچە پارچە دەکات بۆ پێکهاتەکانی.

Selectable

گروپکردنی تەنها هەڵدەکات و دەکوژێنێتەوە .ئەگەرگروپێک  Selectableبێت واتە توانای هەڵبژاردنیت هەبێت
ئەوا تەنها وەکو گروپ دەتوانرێت هەڵبژێررێت .ئەگەرگروپێک  Selectableنەبێت ئەوا پێکهاتەکانی گروپەکە
دەتوانرێت هەڵببژێررێن ،بەاڵم گروپەکە خۆی نا.

دۆزینەوەی پەڕگەکان لە هارددیسکەکەتدا
کاتێک کە ژێدەرگەی هێما و پەڕگەکانت گەورە دەبێت لەوانەیە وردە وردە وای لێبێت دۆزینەوەیان زەحمەت بێت.
خۆشبەختانە ئۆتۆکاد تایبەتمەندییەکی تێدایە کە بەهۆیەوە دەتوانیت بە خێرایی پەڕگەەکان بدۆزیتەوە لە هەرشوێنێکی
کۆمپیوتەرەکەتدابن .ئامرازی  Findلە هارددیسکی کۆمپیوتەرەکەتدا دەگەڕێت بۆ ئەو پەڕگانەی دەتەوێن .دەتوانیت ئەوە
دیاری بکەیت کە لە دیسکێک یان زیاتری کۆمپیوتەرەکەدا بگەڕێت ،یانیش دەتوانیت لێگەڕانەکە سنوردار بکەیت
بۆئەوەی تەنها لە فۆڵدەرێکدا بگەڕێت .دەتوانیت بە تەنها لە ناوی پەڕگەیەکی تایبەت بگەڕێیت ،یانیش دەتوانیت بەشوێن
وشەی جۆکەردا بگەڕێیت بۆئەوەی هەموو ئەو پەڕگانە بدۆزێتەوە کە ناوەکانیان چوون یەکن.
بۆ سەیرکردنێکی دیالۆگ بۆکس ی  Findلە ئۆتۆکاددا پەیڕەوی ئەم هەنگاوانەی خوارەوە بکە:
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 .1لە توڵباری کردنەوەی خێرادا کلیکی ئامرازی  Openبکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Select Fileت بۆ بکرێتەوە ،وەکو
لە وێنەی  9-8دا نیشاندراوە.
وێنەی 9-8

دیالۆگ بۆکس ی
Select File

 .2لە پێڕستی دیالۆگ بۆکس ی  Select Fileدا  Tools  Findهەڵبژێرە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Findت بۆ بکرێتەوە
وەکو لە وێنەی  10-8دا نیشاندراوە.
وێنەی 10-8

دیالۆگ بۆکس ی Find

دیالۆگ بۆکس ی  Findدوو تابی هەیە :تابی  Name & Locationو تابی  .Date Modifiedلە تابی  Name & Locationە وە
دەتوانیت لە پەڕگەکان بگەڕێیت بە پێی شوێنەکانیان لە کۆمپیوتەرەکەتدا و بە پێی جۆری پەڕگەکان .ئەمە بەهەمان
شێوەی ئامرازی  Searchی ویندۆز کاردەکات .لە خانەی  Namedدا ناوی ئەو پەڕگە داخڵبکە کە دەتەوێت بە دوایدا
بگەڕێیت .جۆری بنەڕەتی پەڕگەکان لێرەدا  .dwgیە کە لە لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Typeدا دەردەکەوێت و کاتێک کە
گەڕانەکە دەست پێدەکەیت ئامرازی  Find Fileهەموو پەڕگەکانی ئۆتۆکاد دەدۆزێتەوە کە لەو شوێنە یان فۆڵدەرەدان کە
تیای دەگەڕێیت .لە لیستی کردنەوە بۆخوارەوەی  Look inشدا دەتوانیت ئەو شوێنە یان فۆڵدەرە دەسنیشان بکەیت کە
دەتەوێت گەڕانەکەی تیادا ئەنجام بدەیت.
 .1کلیکی تابی  Date Modifiedبکە ،لێرەدا چەند بژارەیەک دەبینیت کە بەهۆیانەوە دەتوانیت گەڕان بەپێی بەرواری
دروستکردنی پەڕگەکان ئەنجام بدەیت (سەیری وێنەی  11-8بکە).
وێنەی 11-8

تابی  Date Modifiedی
ناو دیالۆگ بۆکس ی Find
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 .2کلیکی  Cancelبکە بۆئەوەی لە دیالۆگ بۆکس ی  Findبچیتە دەرەوە و پاشان لە دیالۆگ بۆکس ی  Select Fileیشدا
کلیکی  Cancelبکە بۆئەوەی لەویش بچیتە دەرەوە.

بەکارهێنانی ڕەسمەکان بۆ چەندین مەبەست بەهۆی بەکارهێنانی سەرچاوە دەرەکیەکانەوە
ئێستا دەزانیت کە دەکرێت پەڕگەی ڕەسمەکان وەکو بلۆک بهێنیتە ناو ئەو ڕەسمانەی کە کاری لەسەردەکەیت .لەم
بەشەدا فێری ئەوەش دەبین کە دەکرێت پەڕگەی ڕەسمەکان وەکو سەرچاوەی دەرەکی  xrefیش بهێنینە ناو ڕەسمەکەتەوە.
جیاوازی نێوان بلۆک و  xrefە کان ئەوەیە کە  xrefە کان لە ڕاستیدا نابنە بەشێک لە داتا بەیس ی ڕەسمەکان .لەجیاتی
ئەوە  xrefە کان لەگەڵ کردنەوەی پەڕگەی ڕەسمەکاندا ئەمانیش باردەکرێنە ناوی .ئەمە وەکو ئەو وایە کە ئۆتۆکاد چەند
پەڕگەیەک بە یەکجار بکاتەوە.
تایبەتمەندییەکی بێهاوتای  xrefئەوەیە کە هەر گۆڕانکارییەک کە لە پەڕگە بنەڕەتیەکەی  xrefە کەدا بیکەیت خۆکارانە لە
ڕەسمە هەنووکەییەکەشدا کە  xrefە کەی تێدایە دەردەکەوێت .پێویست ناکات کە  xrefە کان دیسانەوە ئەپدەیت
بکەیتیەوە بەو شێوەیەی کە دەبێت بۆ بلۆکەکان بیکەیت .ئەگەر گۆڕانکاریەک لە  xrefێکدا کرابێت ئۆتۆکاد خۆی
ئاگادارت دەکاتەوە.
سوودێکی تری پەڕگەی  xrefەکان ئەوەیە کە لەبەرئەوەی ئەمان لەڕاستیدا نابنە بەشێک لە داتا بەیس ی ڕەسمەکە
قەبارەی پەڕگەی ڕەسمەکە هەربە بچووکی دەمێنێتەوە ،بەهۆی ئەمەشەوە ڕەسمەکە جێگەی زۆرلە کۆمپیوتەرەکەتدا
داگیرناکات.
 Xrefە کان شێوازێکی زۆر نایابن بۆئەوەی بتوانیت ڕەسمەکان بۆ چەندین مەبەست بەکاربهێنیت .دەتوانیت ڕەسمی
نەخشەی خانوویەک دروستبکەیت و پاشان وەکو  xrefبەکاری بهێنیت لە پەڕگەیەکی تردا بۆ ئەوەی خانووەکە لە
نەخشەی گەڕەکێکدا دابنێیت .پاشان دەتوانیت پەڕگەکە بەکاربهێنیتەوە بۆ دیمەنێکی گەورەکراوی پلنەکانی مەتبەخ و
حەمام و دیسانەوەش بەکاری بهێنیتەوە بۆ پلنی سەربانی خانووەکە یان پلنی گشتی خانووەکە .لەبەرئەوەی کە تۆ
پەڕگەکە دووجارو لە دوو شوێندا خەزن ناکایت ،پەڕگەکە شوێنی کەمترلە هاردیسکیش و بیرگەی کاتی
کۆمپیوتەرەکەشتدا داگیردەکات .وە بەوپێیەی هەموو ئەم ڕەسمانە لە هەمان سەرچاوەوە داتاشراون ئیتردەتوانیت
گۆڕانکاری لە پلنە بنەڕەتیەکەدا بکەیت و هەموو نوسخە  xrefەکانی هەمان داتا و گۆڕانکاری نیشان بدەن .واتە پێویست
ناکات چەندین ڕەسم ئەپدەیت بکەیتەوە.
کاتێک کە پەڕگەیەک وەکو  xrefیک بەکاردەهێنیت دەتوانیت زۆربەی فەرمان و ئامرازە ستانداردەکانی ئۆتۆکاد بۆ  xrefە
کە بەکاربهێنیت ،جگە لە توانای گۆڕینی تەنە تاکەکانی ناو  xrefە کە .دەتوانیت تایبەتمەندی چینەکانی بگۆڕیت و
چینەکانی بکوژێنیتەوە یان هەڵبکەیت .دەشتوانیت  xrefەکان سکێڵ بکەیت ،بخولێنیتەوە یان بگوازیتەوە .هەروەها
دەتوانیت ئۆسناپەکان بەکاربهێنیت بۆ دانانی خاڵەکانی تەنەکان هەرڕێک بەهەمان شێوەی ئەوەی بۆ تەنەکانی تری ناو
ڕەسمەکەت دەیکەیت .ئەگەربتەوێت گۆڕانکاری لە  xrefە ێکدا بکەیت ،دەتوانیت یان ڕاستەوخۆ پەڕگەکەی بکەیتەوە و
گۆڕانکارییەکانی تێدا ئەنجام بدەیت یانیش فەرمانی  Refeditبەکاربهێنیت ،دەتوانیت فەرمانی  refeditلە ڕێگەی دەبڵ
کلیککردنی  xrefە کەوە دەست پێبکەیت .ئاگات لێبێت بەکارهێنانی ئەم فەرمانە کەمێک وریایی دەوێت لەبەرئەوە
هەوڵبدە بە دروستی بەکاری بهێنیت.
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ناکرێت پەڕگەیەک وەکو  xrefبهێنیتە ناو ڕەسمێکەوە ئەگەرپەڕگەکە هەمان ناوی بلۆکێکی ناو ڕەسمە هەنووکەییەکە هەبێت .ئەگەرئەم
حاڵەتە ڕووبدات بەاڵم تۆ هێشتا ویستت پەڕگەکە وەک  xrefبهێنیتە ناو ڕەسمەکەوە ئەوا دەتوانیت ناوی بلۆکەکە بگۆڕیت لە ڕێگەی
بەکارهێنانی فەرمانی  Renameە وە .ئەم فەرمانی  Renameە دەتوانیت بەکاریبهێنیت بۆ گۆڕینی ناوی چەندین جۆرە تەنی تر.

هاوپێچکردنی ڕەسمێک وەکو سەرچاوەی دەرەکی
دەتوانیت چەند پەڕگەت بوێت وەکو  xrefهاوپێچی هەر ڕەسمێک بکەیت .کردارەکە زۆر ئاسانە وەک لەم هەنگاوانەدا
نیشاندراوە:
 .1تابی  Blocks & Referenceهەڵبژێرە و پاشانی لە پانێلی  Referenceدا کلیکی ئامرازی  External Referenceبکە.
دەشتوانیت لە هێڵی فەرمانەکەندا پیتەکانی  xrداخڵبکەیت بۆئەوەی پالێتی  External Referenceبکەیتەوە
(سەیری وێنەی  12-8بکە).

 .2لە سووچی چەپی الی سەرەوەی پالێتەکەدا کلیکی دوگمەی  Attach DWGبکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی Select
 Referenceبکەیتەوە کە دیالۆگ بۆکس ی ئاسایی کردنەوەی پەڕگەکانە لە ئۆتۆکاددا و پێشبینیێکی پەڕگەکانیش ی
تێدا دەردەکەوێت.
 .3ئەو پەڕگەیەی کە دەتەوێت هاوپێچی بکەیت بدۆزەرەوە و هەڵیبژێرە و
پاشان کلیکی  Openبکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی Attach External
 Referenceبکەیتەوە (سەیری وێنەی  13-8بکە) .سەرنج بدە کە
ئەم دیالۆگ بۆکسە لە دیالۆگ بۆکس ی  Insertدەچێت و بەهەمان
شێوەی ئەو بژارەکانی  Insertion pointو  scaleو  rotationی تێدایە.

وێنەی  :13-8دیالۆگ بۆکس ی Attach External Reference

وێنەی 12-8

پالێتی External
Reference
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 .4کلیکی  OKبکە بۆئەوەی لە کرداری هاوپێچکردنی  xrefە کە بەردەوام بیت .ئەگەربژارەی  On-Screenلە کۆمەڵەی
 Insertion pointدا هەڵکرابێت ئەوا پرسیارت لێدەکرێت کە خاڵێکی دانان هەڵبژێریت؛ ئەگەرنا ڕەسمەکە لە شوێنی
بنەڕەتی خۆیدا دادەنرێت کە لەم ڕەسمەی ئێستاماندا خاڵی ئۆریجنە.
لەم نمونەیەدا بژارە سادەکانی دیالۆگ بۆکسەکەت بەکارهێنا .ئەم ڕێکخستنە سادانە  xrefە کە لە خاڵی ئۆریجندا
دادەنێن بە هەمان ئەو شێوەیەی لە پەڕگە ئەسڵییەکەدایە ،سکێڵی بنەڕەتی  1:1و گۆشەی خوالنەوەی بنەڕەتی  0یش
بەکاردەهێنن.
ئەگەرحەزبکەیت دەتوانیت بژارەی  Specify On-Screenبۆ  Insertion Pointو  Scaleو  Rotationهەڵبکەیت تا بتوانیت
نرخی ئەمانە بگۆڕیت ،یان لە ڕێگەی داخڵکردن لە دیالۆگ بۆکسەکەدا یان لە ناو ڕەسمەکە خۆیدا لە ڕێگەی
کلیککردنەوە خاڵی دانان و سکێڵ و گۆشەی خوالنەوە دیاری بکەیت.
ئەگەربتەوێت بە شێوەیەکی کاتی  xrefێک لە ڕەسمەکەتدا البەریت ئەوا دەتوانیت لە پالێتی  Xref Managerدا کلیکی الی ڕاست لەسەر
ناوەکەی بکەیت و بژارەی  Unloadهەڵبژێریت .کە ویستیشت بیهێنیتەوە دیسان کلیکی الی ڕاست لەسەرناوەکەی بکە و بژارەی Reload
هەڵبژێرە.

ئەپدەیتکردنی  xrefێک لە کاتی ڕەسمکردندا
بەو پێیەی  xrefێک لە ڕاستیدا بەشێک نییە لە ڕەسمەکەت کەواتە ئەگەری ئەوە هەیە بەکارهێنەرانی تر ڕەسمە
ئەسڵییەکەی  xrefە کە دەسکاری بکەن لەو کاتەی تۆ کارلەسەرڕەسمەکەی ئێستات دەکەیت کە  xrefە کەت تێدا
داناوە .ئەگەرپەڕگەیەکی ئەسڵی  xrefگۆڕانی تێدابکرێت و خەزنبکرێت لەو کاتەی تۆ ئەو پەڕگەت وەکو  xrefالی خۆت
کردۆتەوە ئەوا ئایکۆنی  Manage Xrefsلە سووچی چەپی الی خوارەوەی ویندۆی ئۆتۆکاددا شێوەی دەگۆڕێت و
نیشانەیەکی سەرسوڕمان نیشان دەدات .ئەمە ئاگادارت دەکاتەوە کە  xrefێک لەناو ڕەسمەکەتدا گۆڕانی تێدا کراوە.
ببینیت.
لەوانەیە لێرەدا پەیامێکی ئاگادارکردنەوەش

کاتێک کە  xrefلە ڕەسمەکەتدایە و گۆڕانکاری لە پەڕگە ئەسڵییەکەیدا دەکرێت دەتوانیت کلیکی ئایکۆنی Manager Xref
بکەیت بۆئەوەی پالێتی  External Referenceبکەیتەوە .ئەو  xrefە ی کە گۆڕابێت لە ستوونی  Statusە کەیدا پەیامێک
دەردەکەوێت بەناوی  Needs reloadingکە مانای ئەوەیە کە  xrefەکە پێویستی بە بارکردنەوە هەیە بۆ ناو ڕەسمەکە
بۆئەوەی گۆڕانە نوێکانی تێدا دەربکەوێت ،ئەمە لە وێنەی  14-8دا نیشاندراوە.
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وێنەی 14-8

پەیامەکەی ستوونی  Statusی
ناو پالێتی External
 Referencesنیشانی دەدات کە
 xrefە کە پێویستی بە
بارکردنەوە هەیە

کە ئەم پەیامەت بینی دەبێت کلیکی ناوی  xrefە کە بکەیت و لە لیستەکوترکراوەکە وە بژارەی  Reloadهەڵبژێریت.
دەشتوانیت کلیکی الی ڕاست لە شوێنێکی بەتاڵی ناو پالێتەکەدا بکەیت و لە لیستە کورتەکەوە بژارەی Reload All Xrefs
هەڵبژێریت بۆئەوەی هەموو  xrefەکان دیسانەوە باربکەیتەوە ناو ڕەسمەکە.
جیاوازی نێوان سەرچاوە دەرکیەکان و بلۆکەکان
هەرچەندە بلۆک و  xrefە کان زۆرلەیەکدەچن و دەشکرێت بەهەمان شێوازبەکاربهێنرێن ،بەاڵم چەند جیاوازیەکیان هەیە
کە دەبێت لە خەیاڵت بن:
 هەرچینێک ،ستایلێکی تێکست ،یان جۆرەهێڵ کە لەگەڵ پەڕگەی  xrefە کاندا دەهێنرێنە ناو ڕەسمەکەوە نابنە
بەشێک لە پەڕگەی ڕەسمە هەنووکەییەکە .ئەگەر بتەوێت ئەمانە هاوردەبکەیت ئەوا دەبێت فەرمانی Xbind
بەکاربهێنیت.

 ئەگەرگۆڕانکاری لە چینەکاندا بکەیت لەناو پەڕگە ئەسڵیەکانی  xrefە کاندا ،ئەوە بزانە کە ئەگەرلە تابی Open
 and Saveی ناو دیالۆگ بۆکس ی  Optionsدا بژارەی  Retain Changes to Xref Layersهەڵنەبژێررابێت ئەم
گۆڕانکاریانە لەگەڵ بارکردنەوەی  xrefە کە لەناو ڕەسمە هەنووکەییەکدا ڕەنگ نادەنەوە .دەتوانیت ئەم بژارەیە لە
بەش ی ) External References (Xrefsدا بدۆزیتەوە .ئەم بژارەیە خۆی لەبنەەتدا لە ئۆتۆکاددا هەڵکراوە و ناوی
 Retain changes to Xref layersە ئەگەرخۆت یان یەکێکی ترنەیکوژێنێتەوە.
 بۆ جیاکردنەوەی چینەکانی پەڕگەی  xrefە کە لە چینەکانی ڕەسمە هەنووکەییەکە چینەکانی پەڕگەی  xrefە کە
پێشگرێک وەردەگرن کە بریتیە لەناوی پەڕگەکە .لە لیستی چینەکاندا کورتەهێڵێکی ستوونی (│) لە نێوان ناوی
پەڕگەکە و ناوی چینەکەدا دادەنرێت.
 ناتوانرێت  Xrefە کان بتەقێنرنێنەوە بە فەرمانی  ،Explodeبەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا دەکرێت  xrefە کان بگۆڕدرێن بۆ
بلۆک و پاشان بیانتەقێنیتەوە .بۆ ئەنجامدانی ئەمە لە پالێتی  External Referencesدا  xrefە کە هەڵبژێرە و کلیکی
الی ڕاستی لەسەر بکە و لە لیستە کورتەکەوە بژاەی  Bindهەڵبژێرە .ئیتربژارەی ئەوەت دێتە بەردەست کە  xrefە
کە  bindبکەیت واتە بیکەیتە بەشێک لە ڕەسمەکە یان  Insertبکەیت واتە وەکو بلۆکێک بیهێنیتە ناوەوە .ئەگەر
 Bindهەڵبژێریت ئەوا ناوی چینەکانی  xrefە کە دەگۆڕین و هێڵە ستوونییەکە دەگۆڕێت بۆ  .$0$بەمە هێشتا هەر
دەتوانرێت چینەکانی  xrefە کە لە چینەکانی ڕەسمەکە خۆی جیابکرێنەوە .خۆئەگەر بژارەی  Inserrtبەکاربهێنیت
ئەوا ئەمە ڕوونادات و ناوی چینەکانی  xrefە کە هەروەک خۆیان دەمێننەوە .ئەگەر xrefێک چینێکی تێدابێت کە
هەمان ناوی چینێکی ناو ڕەسمە هەنووکەییەکەی هەبێت ئەوا ئەو دوو چینە ئاوێتەییەکتردەبن.
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 ئەگەر xrefێک ناوی بگۆڕڕێت یان بگوێزرێتەوە بۆ شوێنێکی تری کۆمپیوتەرەکەت ئەوا ئۆتۆکاد ناتوانێت
بیدۆزێتەوە و لە ڕەسمەکەدا الدەبرێت ،ئەگەرئەمە ڕوویدا دەبێت دوگمەی لێگەڕان لە کۆتایی بژارەی Found At
لە بنکەی پالێتی  External Referencesدا بەکاربهێنیت بۆ گەڕان بەدوای پەڕگەکەدا بۆئەوەی بە ئۆتۆکاد بڵێیت کە
لە کوێدا پەڕگەی  xrefە کە بدۆزێتەوە .دوگمەی لێگەڕانەکە کاتێک کە کلیکی ناو خانەکەی بەردەمی دەکەیت
دەردەکەوێت.
سەرچاوە دەرەکیەکان بەتایبەتی زۆربەسوودن لەو شوێنی کارانەدا کە گروپێک لەسەرهەمان پڕۆژە کاردەکەن .بۆ نمونە
تەنها کەسێک لەوانەیە چەند پەڕگە ئەپدەیت بکاتەوە کە خراونەتە ناو چەندین پەڕگەی ترەوە .چونکە لەکاتی
بەکارهێنانی بلۆکەکاندا هەرئەندامێکی گروپەکە پێویستە ئاگاداربکرێتەوە لەو گۆڕانکاریانەی لە بلۆکەکاندا دەکرێن و
هەموو بلۆکەکان دەبێت لە هەموو ئەو ڕەسمانەدا کە بەکارهاتوون ئەپدەیت بکرێنەوە ،بەاڵم پەڕگەی  xrefە کان خۆیان
خۆکارانە ئەپدەیت دەبنەوە و تۆش لەو سەرقاڵیە ڕزگارت دەبێت کە پێویست بکات بزانیت کامانە ئەپدەیت کراونەتەوە و
کامانە نەکراونەتەوە.
ناواخنکردنی سەرچاوە دەرەکیەکان و بەکارهێنانی  Overlayە کان
دەکرێت  xrefە کان ناواخن بکەیت واتە  xefێک یان زیاترت لەناو ئەو فایلنەدا هەبێت کە  xrefت کردونەتە ناو ڕەسمەکەتەوە ،بەاڵم
ئەمە بۆی هەیە کێشەت لەگەڵ سەرچاوە دەرەکیە بازنەییەکاندا بۆ بخوڵقێنێت .سەرچاوە دەرەکیە بازنەییەکان Circular references
ئەوانەن کە ئەو ڕەسمەی کە کاری لەسەردەکەیت و  xrefت تێیداهەیە خۆش ی  xrefکرابێتە ناو ڕەسمێکی ترەوە .بۆئەوەی خۆت لەم
کێشەیە بپارێزیت باشتروایە لە دیالۆگ بۆکس ی  Attach External Referenceدا بژارەی  Overlayبەکاربهێنیت .ئەگەر  xrefێک وەکو
 Overlayبهێنیتە ناو ڕەسمەکەوە ئیترئۆتۆکاد هەموو ئەو  xrefا نەی ترئیهمال دەکات کە لەوانەیە هاوپێچی ئەو  xrefە کرابن کە تۆ
هاوردەی ناو ڕەسمە هەنووکەییەکەی دەکەیت.
ئەم بژارەی  Overlayە مەرج نی یە تەنها بۆ سەرچاوە دەرەکیە بازنەییەکان بەکاری بهێنیت .دەتوانیت ئەم بژارەیە لە هەموو ئەو کاتانەدا
بەکاربهێنیت کە ئەگەری ئەوە هەبێت سەرچاوەی دەرەکی ناواخنت هەبێت.

پەیپێبردنی پێکهاتەی ڕەسمەکان بەهۆی سەنتەری دیزاین  Design Centerە وە
کاتێک کە دەست دەکەیت بە دروستکردنی ژێدەرگەیەک بۆ ڕەسمەکانت تێبینی ئەوە دەکەیت کە چەند پێکهێنەرێکی
ڕەسمەکان هەن کە زۆربەکاریان دەهێنیتەوە .زۆر کات لەوانەیە چەند ڕەسمێک بەرهەم بهێنیت کە زۆرلەیەک بچن و
تەنها جیاوازی سادەیان لەنێواندا هەبێت .واتە چەند پێکهاتەیەک هەیە کە تۆ لە زۆر ڕەسمدا بەکاریان دەهێنیتەوە ،وەکو
بۆ نمونە؛ ڕێکخستنەکانی چینەکان و ستایلی دایمێنشنەکان و لەیئاوتەکان .تەنها پەیبردن بە هەموو ئەو پڕۆژانەی کە کارت
لەسەر کردوون خۆی لە خۆیدا کارێکی قورسە .بە تایبەتی زۆرئیزعاجە کاتێک بیرت دێتەوە کە لە ڕابردوودا ڕەسمێکت
بەشێوەیەک ڕێکخستووە تا لە داهاتوودا سوودی لێوەربگریت ،بەاڵم کاتێک کە لە داهاتوودا پێویستت بەو ڕەسمە
دەبێت ناوی پەڕگەی ئەو ڕەسمەت بیرنەیەتەوە یان نەزانیت لە کوێت داناوە.
سەنتەری دیزاین  Desig Centerی ئۆتۆکاد یارمەتیت دەدات لەوەی کە پەی بەو دۆکومێنتەکانە بەریت کە لە پڕۆژەکانتدا
بەکاریان دەهێنیت .ئەم سەنتەری دیزاینە دەتوانیت وەکو دۆزەرەوەیەکی نایابی ویندۆز  Super Windows Explorerبیری
لێبکەیتەوە کە تایبەتە بە پەیبردن بە پەڕگەکانی ئۆتۆکاد .بەهۆی سەنتەری دیزاینەوە دەتوانیت پەی بە پەڕگە
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دڵخوازەکانت بەریت و یارمەتیشت دەدات کە شوێنی پەڕگە و بلۆک و پێکهاتەکانی تری ڕەسمەکانت بدۆزیتەوە .سەرەڕای
ئەوەش دەتوانیت بلۆک و پێکهاتەکانی تری ڕەسمەکان لە ڕەسمێکەوە هاوردە بکەیت بۆ ناو ڕەسمێکی ترتەنها بەڕاکێشانی
ئەو پێکهاتەیە بۆ ناو ڕەسمەکە .ئەگەر زۆر بە پەرۆشبیت بۆڕێکخستن و دیاریکردنی نرخی  Insert Scaleلە دیالۆگ بۆکس ی
 Drawing Unitsو نرخی  Block Scaleلە دیالۆگ بۆکس ی  Block Definitionدا ئەوا دەتوانیت سەنتەری دیزاین بەکاربهێنیت
بۆئەوەی بلۆک و ڕەسمی ترکە ج ۆرە یەکەیەکی تری پێوانیان هەیە هاوردەبکەیتە ناو ڕەسمەکەتەوە .ڕێکخستنەکانی
 Insert Scaleو  Block Scaleزامنی ئەوە دەکەن کە ئەو بلۆکانەی کە دەیانهێنیتە ناو ڕەسمەکانەوە قەبارەی دروستی خۆیان
بپارێزن .بۆ نمونە دەتوانیت بلۆکی دەرگایەکی  90سم ی لە ڕەسمێکەوە کە یەکەی پێوانەکەی مەترە هاوردەبکەیت بۆ ناو
ڕەسمێک کە یەکەی ئینگلیزی بەکاردەهێنێت ،دەبینیت کە سەنتەری دیزاین خۆکارانە قەبارەی دەرگاکە لە  90سم ە وە
دەگۆڕێت بۆ .2’11.43
ئاشنابوون بە سەنتەری دیزاین
دەتوانیت ڕووکاری سەنتەری دیزاین بە چەندین شێوەی جۆراوجۆر بگۆڕیت ،بەشێوەیەک لە کۆمپیوتەرێکەوە بۆ
کۆمپیوتەرێکی ترجیاواز بێت .ئەم هەنگاوانەی خوارەوە تاقیبکەرەوە بۆ ئەوەی لەگەڵ سەنتەری دیزایندا ئاشنا ببیت:
 .1بەرنامەی ئۆتۆکاد لە سەرەتاوە بکەرەوە و تابی  Viewهەڵبژێرە.
 .2لە پانێلی  Palettsی تابی  Viewدا کلیکی ئامرازی  DesignCenterبکە بۆئەوەی سنتەری دیزاین وەکو پالێتێکی
سەربەست بکەیتەوە (سەیری وێنەی  15-8بکە).
وێنەی 15-8

سنتەری دیزاین
وەکو پالێتێکی
سەربەخۆ
دەکرێتەوە

ئەگەردیمەنی ویندۆی سەنتەری دیزاین بەو شێوەیە نی یە کە لە وێنەکەدا دەیبینیت ،کە تیایدا ویندۆکە دابەشکراوە بۆ دوو بەش،
بکەیت .لە بەش ی الی چەپی ویندۆکەدا فایل و فۆڵدەرەکان
ئەوا دەبێت لە توڵباری ویندۆکەدا کلیکی ئامرازی Tree View Toggle
کە لەسەرشێوەی لق و پۆپی داردا ڕیزکراون دەردەکەون .بۆئەوەی ناوەرۆکی فۆڵدەری  \Sample\DesignCenterدەربکەوێت دەبێت
کلیکی ئامرازی  Homeبکەیت.

 .3لە توڵباری سەنتەری دیزایندا کلیکی ئامرازی  Favoritesبکە.
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سەنتەەی دیزاین لیستی فۆڵدەری  Autodeskنیشان دەدات .ئەوفۆڵدەرەی کە دەیبینیت لە ڕاستیدا لە
 C:\Documents and Settings\User Name\Favorites\Autodeskدایە کەتیایدا  User Nameئەو ناوی
بەکارهێنەرەیە کە پێی داخڵی ویندۆز بوویت .ئەگەرپێشترهیچ شتێک نەخرابێتە ناو فۆڵدەری  Autodeskئەوا
بەش ی /پانێلی الی ڕاستی ویندۆی سەنتەری دیزاین بە بەتاڵی دەردەکەوێت .لە کاتی کارکردندا دەتوانیت ئەگەر
بتەوێت قەدبڕ بۆ ئەم فۆڵدەرە دابنێیت ،هەروەها دەشتوانیت ئەو پەڕگە و فۆڵدەرانە ببینیت کە لە ئۆتۆکاددا
کردوتنەتەوە.
 .4نیشاندەر ببەرە سووچی الی ڕاستی خوارووی ویندۆی سەنتەری دیزاین تا شێوەکەی دەگۆڕێت بۆ شێوەی کورتە
ڕاستەهێڵێکی الر ،ئینجا سووچەکە بەرەو دەرەوە ڕابکێشە بۆئەوەی ویندۆکە گەورە بکەیت .ئەوەش بزانە کە بەش ی
الی ڕاستی ویندۆی سەنتەری دیزاین پێی دەوترێت  ، palette viewبەش ی الی چەپیش پێی دەوترێت .tree view
 .5نیشاندەر ببەرە سەرهێڵی سنووری نێوان  palett viewو  tree viewتا شێوەی نیشاندەردەگۆڕێت بۆ جووتێک
سەرەتیری ئاسۆیی ئینجا کلیک بکە و سنورەکە ڕاکێشە بەرەو الی ڕاست بۆئەوەی بەش ی  tree viewگەورە بکەیت
بەشێوەیەک کە نزیکەی س ێ یەکی ویندۆکە داگیربکات.
وێنەی 16-8

پێکهاتەکانی پالێتی
سەنتەری دیزاین

بە هەمان شێوەی پالێتی ئامرازەکان و پالێتی تایبەتمەندییەکان سەنتەری دیزاینیش خاسیەتی خۆشارەوە  auto-hideی هەیە .بۆ
بەکارهێنانی ئەم خاسیەتە کلیکی جووتە سەرەتیرە ئاسۆییەکەی سووچی سەرەوەی تایتڵباری ویندۆکە بکە ،بەمە ویندۆکە دادەخرێت
جگە لە تایتڵبارەکەی  .هەرکاتێک ویستت ویندۆکە هەمووی دەربکەوێتەوە نیشاندەربەرە بەرەو لێواری تایتڵبارەکە ئیترویندۆکە
دەردەکەوێتەوە.

 .6لە کۆتاییدا سلیدەرەکەی بنکەی  tree viewبەکاربهێنە بۆئەوەی هەموو فۆڵدەرو پەڕگەکانی ناوی ببینیت.
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دوای ئەوەی ویندۆی سەنتەری دیزاینت بەم شێوەیە ڕێکخست دەتوانیت بەرواردێکی نێوان ئەم و دۆزەری ویندۆزی
ئاسایی بکەیت تا بزانیت جیاوازیەکانیان چین.
ڕێدۆزینەوە لە سەنتەری دیزایندا
بە هەمان شێوەی دۆزەری ویندۆز دەتوانیت لە  tree viewە وە لە کۆمپوتەرەکەت و نێتوەرکەکەتدا بگەڕێیت .بەاڵم وەک
لەم ڕاهێنانەی خوارەوەدا دەیبینیت شێوازی گەڕانەکە لێرەدا کەمێک جیاوازی هەیە لەوەی ویندۆز:
 .1لە توڵباری سەنتەری دیزایندا کلیکی
ئامرازی  Homeبکە .بەمە دیمەنی ویندۆکە
دەگۆڕێت بۆئەوەی ناوەرۆکی فۆڵدەری
 DesignCenterنیشان بدات کە لە
فۆڵدەری \ \AutoCAD20009\Samplesدا
خەزنکراوە وەکو لە وێنەی  17-8دا
نیشاندراوە.

وێنەی 17-8

دیمەنی  Homeی
سەنتەری دیزاین

 .2لە جیاتی ڕیزکردنی پەڕگەکان بەشێوەی
ئاسایی وێنۆچکەی پەڕگەکان دەبینیت،
ئەمانە پێیان دەوترێت ئایکۆنی پێشبینین .Preview icons

 .3لە توڵباری سەنتەری دیزایندا کلیکی ئامرازی  Viewsبکە و لە پێڕستەکەوە  Detailsهەڵبژێرە .بەمە palette view
دەگۆڕێت بۆئەوەی لیستێکی وردەکاریەکانی پەڕگەکانی ناو فۆڵدەری  DesigCenterنیشانبدات.
 .4دیسانەوە کلیکی ئامرازی  Viewsبکەرەوە و  Large Iconهەڵبژێرە بۆئەوەی بگەڕێیتەوە بۆ دیمەنەکەی پێشوو.
ئامرازی  Viewsوەکو بژارەکانی  Large Iconو  Small Iconو  Listو  Detailیناو دۆزەری ویندۆز وایە هەمان کاری
ئەوان دەکات ،واتە شێوەی دەرکەوتن و ڕیزکردنی لیستی پەڕگەکان دەگۆڕێت.
ئەگەرپەڕگەیەک لە  palette viewدا هەڵبژێریت ،لە پانێلی پێشبینینیدا پێشبینینێکی پەڕگەکە دەبینیت .دەتوانیت پانی
پانێلەکە زیاد و کەمبکەیت بە ڕاکێشانی سنووری سەرووی یان خوارووی پانێلەکە.
دەشتوانیت پانێلەکە دابخەیت و بکەیتەوە بە کلیککردنی ئامرازی  previewلە توڵباری سەنتەری دیزایندا .ئەم پێشبینینە
یارمەتیدەرێکی باشە ئەگەر بتەوێت پەڕگە و پێکهاتەکانی ڕەسمەکان بەشێوەی لیست لە بەش ی سەرەکی  palette viewدا
دەربکەون.
لە ژێرپانێلی پێشبینینەوە پانێلی وەسفکردن هەیە .ئەم پانێلە زانیاری نووسراو نیشاندەدات کە بۆ وەسفکردنی ڕەسمەکە
یان پێکهاتەیەکی ڕەسمەکە کە لە  palette viewدا لەو کاتەدا هەڵتبژاردووە نووسراوە .بۆ نووسینی وەسف بۆ ڕەسمێک
بچۆرە File  Drawing Properties؛ بۆ بلۆکەکان وەسفی بلۆکەکە هەر لە دیالۆگ بۆکس ی  Block Definitionدا
دەنووسرێت .بۆ کردنەوە و داخستنی ئەم پانێلە دەبێت ئامرازی  Descriptionلە توڵبارەکەدا بەکارببەیت .ئەگەر
پەڕگەیەک هەڵبژێریت کە هیچ وەسفێکی بۆ نە نووسرابێت ئەوا لە پانێلەکەدا دەنووسرێت ».«No description found.
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پانێلی پێشبینین و پانێلی وەسفکردن یارمەتیدەرێکی باشن بۆ ناسینەوەی پەڕگەکان .ئەگەرحەزبکەیت ،دەتوانیت
پەڕگەکان بگوازیتەوە بۆ ناو فۆڵدەری تر ئەمەش بە ڕاکێشانیان بۆ ناو فۆڵدەرەکان لە  tree viewدا.
دەشتوانیت پەڕگە بۆ فۆڵدەری  Favoritesزیادبکەیت بە کلیککردنی الی ڕاست و هەڵبژاردنی بژارەی .Add to Favorites
ئەگەرویستت فۆڵدەری  Favoritesڕێکبخەیت فۆڵدەرەکە لە ویندۆیەکدا بکەرەوە لە ڕێگەی هەڵبژاردنی پەڕگەیەک لە
 palette viewدا و هەڵبژاردنی بژارەی  ،Organize Favoritesبەمە ویندۆیەک بۆ فۆڵدەری  Favoritesدەکرێتەوە.

بینینی ناوەرۆکی پەڕگەیەکی dwg
بەوەوە مەوەستە کە هەرتەنها سەیری لیستی پەڕگەکان بکەیت .دەتوانیت سەیری ناو پەڕگەکانیش بکەیت بۆئەوەی
پێکهاتەی پەڕگەکانیش ببینیت .بۆ ئەم مەبەستە دەبڵ کلیکی پەڕگەیەک بکە ،دەبینیت کە شێوەی دەرکەوتنی palette
 viewدەگۆڕێت و لیستێکی پێکهاتەکانی پەڕگەکە/ڕەسمەکە نیشاندەدات .لێرەوە دەتوانیت هەریەکێک لە پێکهاتەکانی
ڕەسمەکە هاوردەبکەیتە ناو ڕەسمە هەنووکەییەکەوە لە ڕێگەی ڕاکێشانی پێکهاتەکانەوە بۆ ناوچەی ڕەسمکردن .لە tree
 viewدا ناوی پەڕگەکە نیشان دەکرێت تا بزانیت چ پەڕگەیەکت کردۆتەوە.
یەکێک لەو پێکهاتانەی پەڕگە کە لە  palette viewدا دەیبینیت بلۆکەکانی ناو پەڕگەکەیە .دەبڵ کلیک لەسەرئایکۆنی هەر
یەکێک لە بلۆکەکان بکە تا لیستی بلۆکەکانت بۆ دەربکەوێت .بەاڵم ئاگاداربە ئەگەرچینی بلۆکەکان لەناو ڕەسمەکەتدا
کوژابێتەوە ئەوا ناتوانیت پێشبینینی بلۆکەکان ببینیت.
کردنەوە و داخڵکردنی پەڕگەکان لە سەنتەری دیزاینەوە
لە سەنتەری دیزاینەوە دەتوانیت ئاسانترپەڕگەکان بدۆزیتەوە چونکە تیایدا دەتوانیت ئایکۆنی وێنۆچکەی پێشبینینی
پەڕگەکان ببینیت .بەاڵم زۆرجار ئەمە بەس نییە ،بۆ نمونە لەوانەیە بتەوێت پەڕگەیەکی تایبەتی ببینیت کە لە
ئەتریبیوتێکیدا ناوی بەرهەمهێنەرەکەی تێدابێت .هەرکە پەڕگەکەت دۆزیەوە دەتوانیت باری بکەیتە ناو ئۆتۆکادەوە لە
ڕێگەی کلیکی الی ڕاست لەسەر کردنی ناوەکەی و هەڵبژاردنی بژارەی .Open in Application Window
بۆ هێنانی پەڕگەیەک بۆ ناو ڕەسمێکی تر لەسەر شێوەی بلۆک ،پەڕگەکە لە  palette viewی سەنتەری دیزاینەوە ڕابکێشە
بۆ ناو ناوچەی ڕەسمکردنی ڕەسمێکی کراوەوە .ئیتر پرسیارت لێدەکرێت دەربارەی خاڵی دانان و سکێڵ و گۆشەی
خوالنەوەوە .ئەگەربەالتەوە باشتربێت کە دیالۆگ بۆکس ی  Insertت بۆبکرێتەوە ،دەبێت کلیکی الی ڕاست لەسەر ناوی
پەڕگەکە بکەیت و بژارەی  Insert as Blockهەڵبژێریت بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Insertبکەیتەوە.
دوایین شت ئەوەیە کە دەتوانیت ڕەسمەکان وەکو سەرچاوەی دەرەکی  xrefهاوپێچی ڕەسمەکەت بکەیت لە ڕێگەی کلیکی
الی ڕاستکردن لەسەر ناوی پەڕگەکە و هەڵبژاردنی بژارەی  .Attach as Xrefبەمە دیالۆگ بۆکس ی Attach External
 Referencesدەکرێتەوە و دەتوانیت بەشێوەیەکی ئاسایی بەکاری بهێنیت بۆ هاوپێچکردنی پەڕگەکە لەسەرشێوەی .xref
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دۆزینەوە و جیاکردنەوەی پێکهاتەکانی ڕەسمێک
بەدەرلەوەی کە دەتوانیت وێنۆچکەی پەڕگەکانت ببینیت لەوانەیە سەنتەری دیزاین زۆرجیاواز لە دۆزەری ویندۆزی
ئاسایی دەرنەکەوێت ،بەاڵم لە زۆر ڕووی ترەوە سەنتەری دیزاین زۆر لە دۆزەری ویندۆز پێشکەوتووترو باشترە .یەکێک لە
تایبەتمەندییە سەرەکیەکانی سەنتەری دیزاین ئەوەیە کە ڕێگەت پێدەدات ڕەسمەکان بدۆزیتەوە و پێکهاتەکانیشان
دەربهێنیت .بۆ نمونە کاتێک دەتەوێت بلۆکێکی تایبەت لە ڕەسمێکدا بدۆزیتەوە و ناوی بلۆکەکەت لە بیرە بەاڵم بیرت نییە
لە چ ڕەسمێکدا داتناوە ،لەم حاڵەتەدا دەتوانیت دیالۆگ بۆکس ی  Searchی سەنتەری دیزاین بەکاربهێنیت بۆ دۆزینەوەی
بلۆکەکە.
بۆ کردنەوەی ئەم دیالۆگ بۆکسە لە توڵباری سەنتەری دیزایندا کلیکی ئامرازی  Searchبکە تا دیالۆگ بۆکس ی  Searchت
بۆ بکرێتەوە کە شێوەکەی وەکو دیالۆگ بۆکس ی  Searchی ویندۆز وایە ،بەاڵم چەند بژارەیەکی زیاتری تێدایە .بۆ نمونە
دەتوانیت لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Look forبەکاربهێنیت بۆ ئەوەی ئەو پێکهاتەی ڕەسمەت هەڵبژێریت کە دەتەوێت
بیدۆزیتەوە .ئەگەر بۆ نمونە لە بلۆک بگەڕێیت لە لیستەکەدا  Blocksهەڵبژێرە ،یان ئەگەرچین یان جۆرەهێڵ بگەڕێیت
بەهەمان شێوە  Layersیان  Linetypesهەڵبژێرە بۆ دۆزینەوەیان (سەیری وێنەی  18-8بکە).
وێنەی 18-8

بژارەکانی ناو لیستی
کردنەوە بۆ خوارەوەی
 Look forلە دیالۆگ
بۆکس ی  Searchی
سەنتەری دیزایندا
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وەسفکردنی بژارەکانی گەڕان Search
دەتوانیت بژارەکانی تری ناو دیالۆگ بۆکس ی  Searchبەکاربهێنیت بۆئەوەی لەگەڵ ئامرازەکانی گەڕان زیاترئاشنا ببیت .لە
خشتەی  5-8دا وەسفێکی ئەم بژارانەی تێدایە.
خشتەی  :5-8بژارەکانی دیالۆگ بۆکس ی Search

بژارە

وەسف

In
Look fo Options

بەهۆی ئەم بژارەیەوە دەتوانیت ئەو دیسکەی کۆمپیوتەرەکەت هەڵبژێریت کە دەتەوێت تیایدا بگەڕێیت.
بەهۆی ئەم بژارەیەوە دەتوانیت جۆری ئەو پێکهاتەیە هەڵبژێریت کە دەتەوێت بۆی بگەڕێیت (وێنەی )18-8

Browse

بەهۆی ئەم بژارەیەوە دەتوانیت فۆڵدەرێکی تایبەت کە دەتەوێت تیایدا بگەڕێیت دیاری بکەیت.

Search Subfolders

ئەم بژارەیە ڕێگەت پێدەدات کە ئەوە دیاریبکەیت کە ئایا لە فۆڵدەرەکانی ناو ئەو فۆڵدەرەش بگەڕێیت کە
هەڵتبژاردووە بۆ تیاگەڕان یان نا.

Search Now

ئەم بژارەیە کرداری گەڕانەکە دەستپێدەکات.

Stop

گەڕان دەوەستێنێت.

New Search

هەموو ڕێکخستنەکانی گەڕانەکە دەوەستێنێت بۆئەوەی بتوانیت سەرلەنوێ دەستپێبکەیتەوە.

Help

سیستەمی یارمەتی ئۆتۆکاد دەکاتەوە بۆ نیشاندانی وەسفی دیالۆگ بۆکس ی .Search

دۆزینەوەی بژارەی تری شارراوە
کاتێک لە لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Look forدا  Drawingsهەڵدەبژێریت ئەوا دیالۆگ بۆکسەکە تابی زیاتر
نیشاندەدات.
تابی  Drawingsدوو بژارەی تێدایە:
)Search for the word(s؛ ئەم بژارەیە ڕێگەت پێدەدات ئەو دەقە دیاری بکەیت کە دەتەوێت لێی بگەڕێیت لە خانەکانی
 Drawing Propertiesدا.

)In the Field(s؛ لە ڕێگەی ئەم بژارەیەوە دەتوانیت ئەو خانە یان خانانەی دیالۆگ بۆکس ی Drawing Properties
دەستنیشان بکەیت کە تیایاندا دەگەڕییت .خانەکانی ناوی پەڕگە  filenameو ناونیشان  titleو بابەت  subjectو دانەر
 authorو کلیلە وشە  .keywordsئەم خانانە کاتێک دەبینیت کە  File  Drawing Propertiesلەوێشدا تابی Summary
هەڵدەبژێریت.
لە تابی  Date Modifiedدا دەتوانیت گەڕانەکەت بەپێی بەروارئەنجام بدەیت.
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تابی  Advancedس ێ بژارەی تێدایە بۆ زیاترسنوردارکردنی گەڕانەکەت بەدوای جۆرە داتای ڕەسمی تایبەت یان بوارێکی
بەرواردا:
Containing؛ بەهۆی ئەم بژارەیەوە دەتوانیت لە لیستێکی داتادا پارامێترێک هەڵبژێریت بۆ گەڕان بەدوای ناوی بلۆکەکان
و وەسفی بلۆک و ڕەسمەکان و تاگی ئەتریبیوت و نرخی ئەتریبیوتەکاندا.
Containing Text؛ لەم بژارەیەوە دەتوانیت ئەو دەقە دیاری بکەیت کە دەتەوێت لە ناو جۆرە داتاکەی کە لە بژارەی
 Containingدا هەڵیدەبژێریت تیایدا بگەڕێیت.
Size Is؛ لێرەوە دەتوانیت گەڕانەکەت سنورداربکەیت بۆ ئەو پەڕگانەی کە قەبارەیان لەو نرخە گەورەترە یان بچوکترە کە
لێرەدا دیاری دەکەیت.
گەورەو بچوککردنی خۆکارانەی ڕەسم و بلۆکە داخڵکراوەکان
کاتێک کە یەکەمجارڕەسمێک دادەمەزرێنیت دەتوانیت جۆری یەکەکانی پێوان لە دیالۆگ بۆکس ی  Unitsدا دەسنیشان بکەیت لە
ڕێگەی بەکارهێنانی لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Insertion Scaleە وە .سەنتەری دیزاین ئەم زانیاریە بەکاردەبات بۆئەوەی
بەشێوەیەکی دروست بلۆکێک یان ڕەسمێک کە بە یەکەی مەتری ڕەسمکراوە سکێڵ بکات بۆ ڕەسمێکی بە یەکەی ئینگلیزی ڕەسمکراو
و بە پێچەوانەشەوە .هەمان ئەم بژارەیە لە دیالۆگ بۆکس ی  Block Definitionیشدا دەستەبەرکراوە.

ئاڵوگۆڕی داتا لە نێوان پەڕگەکاندا

لە بنەڕەتدا سەنتەری دیزاین پەڕگەکان لە  tree viewدا ڕیزدەکات ،بەاڵم ئەگەر لە هەمان کاتدا چەند ڕەسمێک لە
ئۆتۆکاددا کرابنەوە ئەوا دەتوانیت سەنتەری دیزاین وا ڕێکبخەیت لە جیاتی تەنها ناوی پەڕگەکان لیستی پێکهاتەکانی ناو
ڕەسمە کراوەکان دەربخات .دەتوانیت وا لە  tree viewبکەیت کە تەنها ئەو پەڕگانە نیشانبدات کە لەو کاتەدا کردوتنەتەوە
و ڕێگەشت پێدەدات کە پێکهاتەکانی ئەو ڕەسمە کراوانە لە نێوان یەکتریدا ئاڵوگۆڕ پێبکەیت.
بۆ گۆڕینی  tree viewکلیکی تابی  Open Drawingsبکە .بەمە  tree viewتەنها لیستی ڕەسمە کراوەکان نیشان دەدات.
کلیکی نیشانەی ( )+ە کەی پێش ناوی پەڕگەکەوە بکە بۆ ئەوەی پێکهاتەکانی پەڕگەکە دەربخەیت .هەر کە یەکێک لە
پێکهاتەکانی ڕسمەکەت دۆزیەوە دەتوانیت لە  palette viewە وە ڕایبکێشیتە ناو ویندۆی ڕەسمە کراوەکە.ئەگەر
حەزبکەیت دیالۆگ بۆکس ی  Insertبەکاربهێنیت بۆ داخڵکردنی بلۆکەکان ،کلیکی الی ڕاست لەسەرناوی بلۆکەکە لە
 palette viewدا بکە و بژارەی  Inser Blockهەڵبژێرە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Insertبکەیتەوە کە تیایدا دەتوانیت خاڵی
دانان و سکێڵ و گۆشەی خوالنەوە دیاری بکەیت.
بە هەمان شێوەی ڕەسمەکان دەتوانیت پێشبینینێک و وەسفێکی بلۆکەکان لە خوار palette viewدا ببینیت .بەهۆی
پێشبینینەکەوە دەتوانیت فیکرەیەک وەربگریت دەربارەی شێوەی دەرکەوتنی بلۆکەکە کاتێک سەنتەری دیزاین
بەکاردەبەیت بۆ گەڕان لە پەڕگەی ڕەسمەکانتدا.
دەتوانیت لەو کاتەی کە بلۆکێک دروستدەکەیت دەقێک بۆ وەسفی بلۆکەکە داخڵبکەیت .پێش خەزنکردنی بلۆکەکە
وەسفێکی بلۆکەکە لە خانەی  Descriptionی دیالۆگ بۆکس ی  Block Definitionدا داخڵبکە .ئەگەرپەڕگەی کۆنی
ڕەسمەکان نۆژەندەکەیتەوە بۆئەوەی لە سەنتەری دیزایندا بەکاریان بهێنیت ئەوا دەتوانیت دەقی وەسفکردن بۆ بلۆکەکان
زیادبکەیت لە ڕێگەی بەکارهێنانی ئامرازی  Createە وە لە پانێلی  Blockی تابی  Homeدا .کلیکی ئامرازەکە بکە و پاشان لە
دیالۆگ بۆکس ی  Block Definitionدا ناوی بلۆکەکە هەڵبژێرە و لە خانەی  Descriptionدا ئەو وەسفەی کە دەتەوێت بۆ
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بلۆکەکە داخڵی بکە و کلیکی  Okبکە.
بارکردنی پەڕگەی تایبەت بۆ ناو سەنتەری دیزاین
لە برگەکەی پێشوودا بینیت کە دەتوانیت پەڕگەکان بدۆزیتەوە بە بەکارهێنانی  tree viewو  .palette viewئەگەرخۆت ناو
و شوێنی ئەو پەڕگە دەزانیت کە دەتەوێت کاری لەسەر بکەیت ئەوا دەتوانیت دیالۆک بۆکسێکی پەڕگە بەکارببەیت بۆئەوەی
پەڕگەکە لە سەنتەری دیزایندا بکەیتەوە .لە جیاتی بەکارهێنانی ئامرازی  Openلە توڵباری کردنەوەی خێرادا کلیکی
ئامرازی  Loadبکە لە کۆتایی الی چەپی توڵباری سەنتەری دیزایندا بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Loadبکەیتەوە .ئەمە
دیالۆگ بۆکس ی ستانداردی پەڕگە کە ڕێگەت پێدەدات لە پەڕگەکانی ناو کۆمپیوتەرەکەت و نێتوەرکەکەت بگەڕێیت .ئەگەر
بتەوێت پەڕگەیەک لە سەنتەری دیزایندا بکەیتەوە کە تازەکی کردبووتەوە ئەوا دەتوانیت تابی  Historyبەکارببەیت کە
ڕێک لەسەروو  tree viewە وەیە.
داگرتنی هێما و سیمبولەکانی سەرهێڵ لە سەنتەری دیزاینەوە
جگە لەتوانای بەکارهێنانی سەنتەری دیزاین بۆ دۆزینەوەی پەڕگە و بلۆکەکانی ناو کۆمپیوتەرەکەت یان نێتوەرکەکەت،
دەتوانیت هێما و سیمبولەکان ڕاستەوخۆ لە ماڵپەڕی سەرهێڵی سەنتەری دیزاینی ئۆتۆدێسکەوە دابگریت .ئەم بژارەیە
هەزاران هێما و سیمبولی ئامادەکراو دەخاتە بەردەست بۆ چەندەها مەبەستی جۆراوجۆر.
کاتێک کە ئەنتەرنێتت هەیە و سەنتەری دیزاینت کردۆتەوە کلیکی تابی  DC Onlineبکە .بەمە چەند هاوپۆلێکی
سیمبولەکانی سەنتەری دیزاینی سەرهێڵ لە  tree viewدا دەردەکەون و  palette viewیش ناوی هەمان ئەو هاوپۆالنە
بەشێوەی دەق نیشان دەدات .سەیری وێنەی  19-8بکە.
بەوپێیەی سەنتەری دیزاینی سەرهێڵ ماڵپەڕە ،ئۆتۆکاد دانستەی  i-dropبەکاردەهێنێت بۆئەوەی سیمبولەکان بهێنێتە ناو
ڕەسمەکەتەوە .ئەم دانستەی  i-dropە ئامرازێکی وێبی ئۆتۆدێسکە کە بەهۆیەوە دەتوانیت سیمبولەکان لە ماڵپەڕەکەوە
ڕابکێشیتە ناو ڕەسمێکی کراوەوە .لیسستی سیمبولەکانی سەنتەری دیزاینی سەرهێڵ زۆربەرباڵوە .زۆربەی سیمبولەکان
نمونەن کە لە ژێدەرگەی کۆمپانیای ترەوە کە ئەم خزمەتە پێشکەش دەکەن وەرگیراون.
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وێنەی 19-8

تابی  DC Onlineی
سەنتەری دیزاین

بەردەستخستنی ئامرازەکان لەڕێگەی ویندۆی پالێتی ئامرازەکان  Tool Palletsە وە
یەکێک لە بڕگە زۆردیارەکانی بواری کاری مۆدێلکردنی  3Dبریتیە لە ویندۆی پالێتی ئامرازەکان  .Tool palettesمەبەستی
سەرەکی ئەم ویندۆیە بۆئەوەیە کە تۆ بەئاسانی دەستتبگات بەو هێما و پاترۆنانەی کە زۆربەکاریان دەبەیت .کاری ئەم
پالێتە بە جۆرێکە کە ڕێگەت پێدەدات دەستت بگات بە بلۆک و فەرمان و دانستەی ترکە لە ڕەسمەکانی ناو ژێدەرگەی
ڕەسمەکانتدا هەن .لە نووسخەیەکی بنەڕەتی ئۆتۆکاددا لەو ڕەسمانەی ناو فۆڵدەری  Samplesی ئۆتۆکاددا ویندۆی پالێتی
ئامرازەکان ،پالێتی ئامرازەکانی ڕەسمکردنی  3Dو پالێتی بلۆکەکانی تێدایە ،بەاڵم ئەگەر بتەوێت دەتوانیت ئامرازو
بلۆکەکان ڕاکێشیتە ناو پالێتەوە بۆ ئەوەی ئاسانترلە بەردەستتدابن.
ویندۆی پالێتی ئامرازەکان ڕێگەیەکی ئاسان دەستەبەردەکات بۆئەوەی کۆمەڵە بلۆکێک بەردەستبخات تا هەرکاتێک
بتەوێت بەکاریان بهێنیت .لە یەکەم چاوپیاخشاندندا هیچ ڕێگەیەکی ڕوون نییە بۆ توانای زیادکردنی ئامرازەکان بۆ
پالێتەکان .زیادکردنی ئامرازو پالێت بۆ ویندۆی پالێتی ئامرازەکان لە ڕاستیدا کارێکی زۆرئاسانە .ئەم نمونەیەی خوارەوە
نیشانت دەدات کە چۆن ئەم کارە ئەنجام بدەیت:
 .1بچۆرە تابی  Viewو لە پانێلی  Palettesدا کلیکی ئامرازی  Tool Palettesبکە بۆئەوەی ویندۆی پالێتی ئامرازەکان
بکەیتەوە.
 .2لە شوێنێکی بەتاڵی ویندۆکەدا کلیکی الی ڕاست بکە و بژارەی  New Paletteلە لیستە کورتەکەوە هەڵبژێرە .بەمە
پالێتێکی نوێ دەکرێتەوە و خانەیەکی داخڵکردنی تێکستیش ی لەگەڵدا دەکرێتەوە.
 .3ناوێک داخڵبکە بۆ پالێتە نوێیەکەت .ئیتر پالێتە نوێیەکە لە ویندۆکەدا دەردەکەوێت بە تابێکی تایبەت و بەو ناوەی
کە خۆت داخڵت کردووە.
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ئێستا دەتوانیت تەنە خۆچێکراوەکانی بۆ زیادبکەیت بەم شێوەیە:
 .1پەڕگەیەک بکەرەوە کە ئەو بلۆکەی تێدایە کە دەتەوێت بیخەیتە ناو
پالێتەکەوە.
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وێنەی 20-8

هەڵبژاردن و کلیککردنی
بلۆکێک

 .2لەو کاتەدا کە هیچ فەرمانێک چاالک نییە کلیکی بلۆکەکە بکە بۆ
هەڵبژاردنی.
 .3دوگمەی الی چەپی ماوسەکەت لەسەرهەر بەشێکی بلۆکەکە جگە لە سەرەداوەکان دابگرە تا دەبینیت نیشاندەر
شێوەکەی دەگۆڕێت بۆ چوارگۆشەیەکی بچووک لەژێر سەرە تیرێکدا وەک لە وێنەی  20-8دا دەیبینیت.
 .4بلۆکەکە ڕابکێشەرە ناو پالێتە نوێیەکەوە و لەوێ جێگیری بکە.
بەهەمان ئەم شێوازە دەتوانیت بەردەوام بیت لە زیادکردنی بلۆکی تربۆ پالێتەکە .هەر کە بلۆکێکت خستە ناو پالێتەکەوە
ئیتربلۆکەکە هەمیشە لە ئۆتۆکاددا لە بەردەستدا دەبێت .بۆ بەکارهێنانی زۆربە ئاسانی ڕایبکێشەرە ناو ڕەسمەکانتەوە.
جگە لە بلۆک دەتوانیت نمونەهاچەکانیش لە پالێتە خۆکردەکاندا دابنێیت .ئەگەر تاکە تەنێکی وەک هێڵێک یان
تێکستێک بخەیتە ناو پالێتەکەوە ئەوا ئەو فەرمانەی کە بەکارهاتووە بۆ دروستکردنی ئەو تەنە لە ناو پالێتەکەدا
دەردەکەوێت .بۆ نمونە ئەگەر تێکستێک بخەیتە ناو پالێتەکەوە ئەوا لە پالێتەکەدا فەرمانی  Mtextدەبینیت .ئەگەر
پێوانەکردنێک بخەیتە ناو پالێتەکەوە ئەوا هێمای ئەو پێوانەکردنە دەبینیت کە تایبەتە بەو جۆرە پێوانەکردنەی کە
ڕاتکێشاوەتە ناو پالێتەکەوە .بە تایبەتی بۆ
وێنەی 21-8
پێوانەکردنەکان دەتوانیت کلیکی سەرەتیری فلی
ئەگەردایمێنشنێک
ئاوتەکەی بکەیت بۆ ئەوەی جۆرە پێوانەکردنێکی
ڕابکێشیتە ناو پالێتێکەوە
ترهەڵبژێریت وەک لە وێنەی  21-8دا نیشاندراوە.
ئەوا فەرمانی دایمێنشنەکە
لەناو پالێتەکەدا
دەردەکوێت

بەم شێوازە دەتوانیت کۆمەڵە ئامرازو هێمایەکی خۆکردە لە تاکە شوێنێکی بواری کاری ئۆتۆکادەکەتدا دروستبکەیت تا
هەرکاتێک بتەوێت بە ئاسانی بیاندۆزیتەوە و بەکاریان بهێنیت.
دەتوانیت سەنتەری دیزاین بەکاربهێنیت بۆئەوەی پێکهاتەی ڕەسمەکان لە چەندین پەڕگەوە زیادبکەیت بۆ ناو هەرپالێتێکی ئامراز .لە
سەنتەری دیزاینەوە فایلی ڕەسمکە و لەوێشەوە ئەو پێکهاتەیە هەڵبژێرە کە دەتەوێت و ئینجا کلیکی بکە و ڕایبکێشەرە ناو پالێتەکەوە.

سڕینەوەی ئامراز و پالێتەکان
ئەگەرالت وابوو کە ئیترچیترپێویستت بە بلۆکێک ،نمونەهاچێک یان فەرمانێک نییە لەناو پانێلەکەدا ،کلیکی الی ڕاستی
لەسەر بکە و بژارەی  Deleteهەڵبژێرە .ئەگەر بتەوێت هەموو پالێتەکە بسڕیتەوە کلیکی الی ڕاست لەسەرشوێنێکی بەتاڵی
پالێتەکە بکەو بژارەی  Delete Paletteهەڵبژێرە و کلیکی  OKبکە بۆ پشتڕاستکردنەوەی سڕینەوەکە.
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لەکاتی سڕینەوەی پالێتێکدا لەوانەیە بڕیاری ئەوە بدەیت دانەیەک یان چەند دانەیەک لە ئامرازەکانی ناوی بهێڵیتەوە .بۆ
ئەم مەبەستە دەبێت کلیکی الی ڕاست لەسەرئامرازەکە بکەیت و بژارەی  Copyهەڵبژێریت بۆئەوەی ئامرازەکە کۆپی
بکەیتە ناو پالێتێکی تر .لە پالێتەکەی تردا کلیکی الی ڕاست بکە و بژارەی  Pasteهەڵبژێرە بۆ دانانی ئامرازەکە تیایدا.
هەموارکردنی ئامرازەکان
بژارەیەکی تر کە لە پێڕستە کورتەکەی کلیکی الی ڕاستکردن لەسەر ئامرازێک یان پالێتێکدا هەیە ڕێگەت پێدەدات کە
ناوی ئامرازەکە یان پالێتەکە بگۆڕیت .دەشتوانیت تایبەتمەندییەکانی هێماکانی ناو پالێتەکان بگۆڕیت .بۆ نمونە
دەتوانیت بژارەکانی پێڕستە کورتەکە بەکاربهێنیت بۆئەوەی سکێڵی بنەڕەتی دانانی بلۆکێک کە لە پالێتەکەدا خەزنتکردووە
بگۆڕیت.
بۆ ئەنجامدانی ئەمە کلیکی الی ڕاست لەسەربلۆکێکی ناو پالێتێک بکە و بژارەی  Propertiesهەڵبژێرە بۆئەوەی دیالۆگ
بۆکس ی  Tool Propertiesبکەیتەوە ،وەکو لە وێنەی  22-8دا نیشاندراوە .کلیکی خانەکەی بەردەم  scaleبکە و نرخەکەی
ناوی بگۆڕە بۆ هەرسکێڵێک کە بۆ بلۆکەکە دەتەوێت و پاشان کلیکی  OKبکە .هەرکە کە ئەم گۆڕانکاریەت ئەنجامدا ئیتر
هەرکاتێک دوای ئەمە کە بلۆکەکە لە پالێتەکەوە ڕادەکێشیتە ناو هەرڕەسمێکەوە بەم سکێڵە داخڵ دەبێت.
وێنەی 22-8

دیالۆگ بۆکس ی
Tool Properties

بەهۆی بەکارهێنانی ئەم شێوازەوە دەکرێت چەندین نووسخەی هەمان بلۆکت هەبێت کە هەریەکەیان سکێڵێکی جیاوازی
هەبێت .بەهۆی کلیککردنە الی ڕاست لەسەری و هەڵبژاردنی  Copyچەند نووسخەیەک لە بلۆکەکە دروست بکە و
پاشان ناوەکانیان بگۆڕە و سکێڵی هەریەکێک لەم نووسخانە لە دیالۆگ بۆکس ی  Tool Propertiesە کەیەوە بگۆڕە بۆئەو
نرخانەی کە دەتەوێن .هەرکە ئامرازی بلۆکەکانت بە سکێڵی جۆراوجۆر دامەزراند ئیتردەتوانیت ئەو نووسخەیەی
بلۆکەکە بەو سکێڵەی کە گونجاوە لەگەڵ ڕەسمەکەتدا ڕابکێشیتە ناو ڕەسمەکەوە .هەروەها وەک لە دیالۆگ بۆکس ی
 Tool Propertiesە وە دەیبینیت دەتوانیت تایبەتمەندییەکانی تری ئامرازەکانیش وەکو ڕەنگ و چین و هیتربگۆڕیت.
دەتوانیت ئەم دانستەیە بەکاربهێنیت بۆ دامەزراندنی چەند کۆمەڵە ئامرازێک بۆ ڕەسمەکان بە سکێڵی جۆراوجۆر .بۆ
نمونە دەتوانیت پالێتێک بۆ دیوارێکی خانوویەک دروستبکەیت کە ئاستی جۆراوجۆری وردەکاریەکان بە گوێرەی سکێڵی
ڕەسمەکان نیشانبدات.
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دەشتوانیت دیالۆگ بۆکس ی  Tool Propertiesبەکاربهێنیت بۆ گۆڕانکاریکردن لە و نمونەهاچانەی کە لە پالێتەکەدا
داتناون .بۆ نمونە دەتوانیت چەند نووسخەیەکی هەمان نمونەهاچ بە ڕەنگی جیاوازلەناو پالێتەکەدا دروستبکەیت.
دەتوانیت بەهۆی بەکارهێنانی دیالۆگ بۆکس ی  Customizeە وە کە لە وێنەی  23-8دا نیشاندراوە چەند کردارێکی تربۆ
زیاترهەموارکردنی پالێتەکانت ئەنجام بدەیت .بۆ نمونە دەتوانیت ڕیزبەندی پالێتەکانی ناو ویندۆی سەرەکی پالێتی
ئامرازەکان بگۆڕیت .یان دەتوانیت پالێتەکان گروپ گروپ بکەیت بۆ چەند هاوپۆلێک کە بتوانیت بیانکوژێنیتەوە و
هەڵیانبکەیت .بۆ کردنەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Customizeکلیکی الی ڕاست لەسەرویندۆی پالێتی ئامرازەکان بکە و لە
پێڕستە کورتەکەوە بژارەی  Customize Palettesهەڵبژێرە.
وێنەی 23-8

دیالۆگ بۆکس ی
Customize

بۆئەوەی زیزبەندی تابەکانی ویندۆی پالێتی ئامرازەکان بگۆڕیت لە الی چەپی ویندۆکەدا ناوی پالێتەکان ڕاکێشە بەرەو سەر
یان بەرەو خوار .ئەگەرپالێتێک هەڵبژێریت و کلیکی الی ڕاست لەسەرالی چەپی بکەیت ئیتردەتوانیت ناوەکەی بگۆڕیت
یان بیسڕیتەوە یان هاورەدەی بکەیت یانیش هەناردەی بکەیت.
ئەگەربژارەی هاوردەکردن  Importیان هەناردەکردن  Exportهەڵبژێریت بۆئەوەی پالێتێک لە کۆمپیوتەرێک بۆ دانەیەکی تر
بگوازیتەوە ئەوا دەبێت ئەو ڕەسمانەش ی لەگەڵدا بگوازیتەوە کە فایلی سەرچاوەن بۆ پالێتەکە.
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پوختە
ئەو دانستانەی کە لەم چاپتەرەدا باسکراون و ڕوونکراونەتەوە یارمەتیت دەدەن لەوەی کە ڕەسمەکانت زۆرچاالکانەتر
بەکاربهێنیت .بەهۆی سەرچاوە دەرەکییەکانەوە دەتوانیت تاکە ڕەسمێک بۆ چەندین مەبەست بەکاربهێنیت .بلۆکەکان
ڕێگەت پێدەدەن بەئاسانی کۆمەڵە تەنێک کۆپی بکەیت و ئامادەیان بکەیت بۆ بەکارهێنانیان لە هەر شوێنێکدا بتەوێت،
جگە لە چەندین مەبەستی تر .دانستەی تروەکو سەنتەری دیزاین و پالێتەکانی ئامرازەکان یارمەتیت دەدەن ئاستی
کارەکەت بەرزتربکەیتەوە .هەرکە ئامرازە سەرکیەکانی ئۆتۆکادت بەدڵبوو زۆر گرنگە کە ئەم دانستە گرنگانەی کە لەم
چاپتەرەدا ڕوونکراونەتەوە باشترفێرببیت.
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 9چاپتەری  :9دروستکردنی تێکست
هەرچەندە ئۆتۆکاد لە بنچینەدا پرۆگرامێکی ڕەسمکردنە ،بەاڵم لەوانەیە هەر زوو بۆت دەربکەوێت کە لە ڕاستیدا بۆ
هەندێک لە ڕەسمەکان تێکستی زیاتردەنووسیت وەک لە ڕەسمکردن .ڕاستیەکەی ڕوونکردنەوە دەقییەکان کاتی زۆر
زیاتریان پێوە بەکاردەهێنیت وەک لە خودی ڕەسمکردنەکە.
خۆشبەختانە ئۆتۆکاد چەند ئامرازێکی باو دەخاتە بەردەست بۆ دروستکردن و گۆڕانکاریکردن لە تێکست و دەقەکاندا.
فەرمانی  Mtextی ئۆتۆکاد ڕێگەت پێدەدات کە بلۆکی تێکستی کورتی وەک تاکە ڕستەیەک یان تێکستی درێژی وەک چەند
پەرەگرافێک لە ڕەسمەکانتدا دابنێیت Mtext .چەند ئامرازێکی باوی فۆرماتکردنی دەقیش ی تێدایە .بەشێوەیەک ئەگەربە
پرۆگرامەکانی دەق نووسین ڕاهاتبیت ئەوا لێرەشدا هەست بە غەریبی ناکەیت.
ئەم چاپتەرە بە نیشاندانی چۆنێتی دروستکردنی تێکستی نوێ دەستپێدەکات و دوای ئەوە چۆنێتی فۆرماتکردنی
تێکستەکان ڕوون دەکاتەوە .فێری ئەوەش دەبیت کە چۆن ستایلەکانی تێکست بەکاربهێنیت و وە چی بکەیت کاتێک
دەتەوێت تەنها تێبینییەکی کورتی تاک وشە زیادبکەیت .بەو پێیەی کە زۆربەی کات تۆ ڕەسمکردنەکەت بە سکێڵی ورد و
دەقیق ئەنجام دەدەیت لەبەرئەوە دەبێت قەبارەی تێکستەکانیشت لەگەڵ سکێڵی ڕەسمەکەتدا بگونجێنیت.
بەوپێیەی خشتەکان دانستەیەکی زۆردیارن لە ڕەسمە ئەندازیارییە کۆمپیوتەریەکان لەبەرئەوە فەرمانی  Tableی
ئۆتۆکادیش کە فەرمانێکە یارمەتی خۆکارەکردنی دروستکردنی خشتەکان دەکات لە بەش ی کۆتایی چاپتەرەکەدا ڕوون
دەکەینەوە .فێری ئەوەش دەبیت کە چۆن خشتەیەک بە دانستەی پەڕەکانی ژمێریاری دروستبکەیت و چۆنیش پەڕەکانی
ژمێریاری وەکو خشتەی ئۆتۆکاد هاوردەبکەیت.
ئەم چاپتەرە ئەم بابەتانەی لە خۆگرتووە:
 زیادکردن و فۆرماتکردنی تێکست
 تێگەیشتن لە تێکست و سکێڵ
 بەکارهێنانی ستایلەکان بۆ ڕێکخستنی فۆنتەکان
 زیادکردنی تاکە وشەکان بە تەنەتێکستی تاک هێڵ
 زیادکردنی خشتەکان بۆ ڕەسمەکان
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ئەگەربەم زووانە بواری کاری  3Dت بەکارهێناوە لەوە دڵنیابە کە بواری کارەکەت بگۆڕیتەوە بۆ  Drafting & Annotationپێشئەوەی
دەستبکەیت بەڕاهێنانەکانی ئەم چاپتەرە .بۆ ڕێنمایی لەسەر چۆنێتی هاتوچۆکردن لە نێوان بواری کارەکاندا سەیری بەش ی '' ناسینی بواری
کاری مۆدێلکردنی  ''3Dچاپتەری  6ی کتێبەکە بکە.

زیادکردن و فۆرماتکردنی تێکست
بۆ زیادکردنی تێکست لە ئۆتۆکاددا فەرمانی  Mtextبەکاردەبرێت کە بە ئامرازی تێکستی فرەهێڵ Multiline Text
دەناسرێت .کاتێک کە فەرمانەکە دەستپێدەکەیت دەبێت سەرەتا ویندۆیەک ڕەسم بکەیت کە ئەو ڕووبەرە دیاری دەکات
کە تێکستەکەی تیا دەردەکەوێت .هەرکە ئەمەت ئەنجامدا تابی  Multiline Textدەردەکەوێت کە بەهۆیەوە دەتوانیت
ئەو تێکستە داخڵبکەیت کە دەتەوێت .ئەم هەنگاوانە چۆنێتی ئەنجامدانی کارەکە ڕوون دەکەنەوە:
 .1لە پانێلی Textی تابی  Annotateە وە ئامرازی  Multiline Textهەڵبژێرە.
 .2کلیکی خاڵی دەسپێکی چوارچێوەی تێکستەکە وەک لە وێنەی  1-9دا نیشاندراوە
بکە بۆئەوەی ویندۆی چوارچێوەی تێکستەکە  Text Boundaryدەست پێبکەیت.
پێویست ناکات زۆروردبیت لە هەڵبژاردنی شوێنی خاڵەکانی چوارچیوەکەدا،
چونکە دواتردەتوانیت شوێن و قەبارەکە بەو شێوەیەی دەتەوێت ڕێکبخەیت.

وێنەی 1-9

دیاریکردنی شوێنی تێکستەکە
و چوارچێوەکەی

 .3کلیکی خاڵی دووەم بکە بۆئەوەی قەبارەی چوارچێوەی تێکستەکە دیاری بکەیت .کە ئەمەت کرد ڕیبن شێوەی
دەگۆڕێت و تابی  Text Editorنیشاندەدات ،پانێلی  Textیش لەسەروو چوارچێوەی تێکستەکەوە دەردەکەوێت
(سەیری وێنەی  2-9بکە).
وێنەی 2-9

تابی  Text Editorو
پانێلی Text
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 .4دەستبکە بە نووسین و دەبینیت کە تێکستەکە لە ناو پانێلی تێکستدا دەردەکەوێت .قەبارە و فۆرماتی تێکستەکە
بەو شێوەیەیە کە لە ڕەسمەکەتدا دێتە دەرکەوتن .فۆنتی بنەڕەتی فۆنتێکی خۆماڵی ئۆتۆکادە کە ناوی  Txtە.
دەشتوانیت فۆنتەکانی خێزانی  TrueTypeو  PostScriptیش بەکاربهێنیت ،بەاڵم ئاگاداربە ئەم جۆرە فۆنتانە
ئەگەری ئەوە هەیە کە لە خێرایی ئەنجامدانی کارەکان کەمبکەنەوە ،بە تایبەتی ئەگەر تێکستی زۆرت لە ڕەسمەکەدا
هەبێت.
 .5لە تابی  Text Editorدا کلیکی پانێلی  Close Text Editorبکە .بەمە تێکستەکەت دروست دەبێت و لە ناو
ڕەسمەکەدا دەردەکەوێت.
توڵباری  Text Formattingو  Text Editorوەکو هەر ئامرازێکی تری تێکست نووسین کاردەکەن ،ئەگەرهەڵەیەک لە
نووسیەنەکەدا بکەیت دەتوانیت هەڵەکە نیشان بکەیت و وشە یان پیتە ڕاستەکەی ڕاستەوخۆ لەسەربنووسیت
بۆئەوەی شوێنی بگرێتەوە .هەروەها دەشتوانیت کارە باوەکانی تری وەک گۆڕینی فۆنت و فۆرمات و شتی تریش ئەنجام
بدەیت .کاتێک کە تێکستەکە دەنووسیت یان گۆڕانکاری تێدا ئەنجام دەدەیت ئۆتۆکاد خۆکارانە تێکستەکە بە درووستی
ڕێکدەخات.
ئۆتۆکاد چەندین ئامرازی باوی ڕێکخستنی تێکستی تێدایە .دەتوانیت بەرزی و فۆنتی تێکستەکەت بەو شێوەیە لێبکەیت
کە دەتەوێت و دەشتوانیت تێکستەکەت قەڵەو بکەیت ) ،(Boldالری بکەیت ) (Italicیان هێڵ بە ژێردا بێنیت ).(Underline
ڕێکخستنی بەرزی و فۆنتی تێکست
باوترین دانستەکانی ڕێکخستنی تێکست کە پێویستە زانیاریت دەربارەیان هەبێت بریتین لە کۆنترۆڵکردنی بەرزی و فۆنتی
تێکست .ئەم نمونەیەی خوارەوە چۆنێتی گۆڕینی تەنەتێکستێکی فرەهێڵی هەبوو ڕوون دەکاتەوە:

 .1دەبڵ کلیک لەسەرتەنەتێکستێکی فرەهێڵی هەبوو بکە بۆئەوەی تابی  Text Editorو تێکستەکەش لەناو پانێلی Text
دا دەربکەوێت ،وەکو لە وێنەی  3-9دا نیشاندراوە.
وێنەی 3-9

تابی  Text Editorو پانێلی
 Textکە تیایدا تێکستەکە
نیشانکراوە
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 .2لە ناو پانێلی  Textە کەدا ئەو تێکستەی دەتەوێت فۆرماتەکەی بگۆڕیت نیشان بکە.
 .3لە تابی  Text Editorدا کلیکی لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Text Heightبکە و بەرزییەکی گونجاو بۆ تێکستەکە
هەڵبژێرە .یان لە جیاتی هەڵبژاردنی نرخێک ،کلیکی نرخە هەنووکەییەکەی بەرزییەکە بکە و نرخێکی نوێ داخڵبکە.
بەمە قەبارەی تێکستە نیشانکراوەکە دەگۆڕێت.
 .4لە تابی  Text Editorدا کلیکی پانێلی  Close Text Editorبکە .بەمەش تێکستەکە بە بەرزییە نوێیەکە دەردەکەوێت.
بۆئەوەی فۆنت بگۆڕیت ئەو هەنگاوانەی پێشوو دووبارە بکەرەوە ،بەاڵم لە جیاتی بەکارهێنانی لیستی کردنەوە بۆ
خوارەوەی  Text Heightبەکاربهێنیت ،فۆنتەکان لە لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Fontە وە کە لە وێنەی  4-9دا
نیشاندراوە هەڵبژێرە.
وێنەی 4-9

لیستی کردنەوە بۆ
خوارەوەی  Fontلە تابی
 Text Editorدا

بەکارهێنانی ڕەنگ  ،Colorستوون  ،Columnsالگرتن  ،Alignmentلیست  Listsو هێما
تایبەتیەکان
لە تابی  Text Editorدا چەندین ئامرازی تری ڕێکخستن و ڕازاندنەوەی تێکستی تێدایە .وێنەی  5-9شوێنی ئەم ئامرازنە
نیشان دەدات ،خشتەی  1-9یش وەسفی چۆنێتی بەکارهێنانی ئەم ئامرازنە دەکات .لە ڕاستیدا ئەرکی ئەم ئامرازنە زۆر
ڕوونە ،ئەگەر پێشترپرۆگرامی تری تێکست نووسینت بەکارهێنابێت ئەوا زۆربە ئاسانی تێیان دەگەیت .زۆربەیان ئامرازی
زۆر باون ،کەمێکیان نەبێت وەکو ستایلی تێکست  Text Styleو ئەنۆتەیتیڤ  Annotativeکە تەنها لە ئۆتۆکاددا هەن.
خشتەی  :1-9ئامرازەکانی ڕێکخستن و ڕازاندنەوەی تێکست

بژارە

وەسف

Bold/Italic/

تێکستەکە هەڵبژێرە ،پاشان یەکێک لەم بژارانە هەڵبژێرە بۆ قڵەوکردن ،الرکردن یان دانانی ژێرهێڵ بۆ
تێکستەکە.

Undo/Redo

کلیک بکە بۆ نەکردن  Undoیان کردنەوە  Redoی تێکستەکە.

Color

تێکستەکە هەڵبژێرە و پاشان لە لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Colorڕەنگێک هەڵبژێرە.

Underline
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بژارە

وەسف

Columns

ژمارەی ستوونەکان و چۆنێتی ڕێکخستنیان دیاری دەکات.

Bold/Italic/

تێکستەکە هەڵبژێرە ،پاشان یەکێک لەم بژارانە هەڵبژێرە بۆ قڵەوکردن ،الرکردن یان دانانی ژێرهێڵ بۆ

Underline

تێکستەکە.

Line Spacing

بۆشایی نێوان دێڕەکانی ناو پەرەگرافێک دیاری دەکات.

Left/Center/Right

کلیکی ئامرازی گونجاو بکە بۆئەوەی تێکستەکە الی چەپ ،ڕاست یان ناوەڕاست لە ناو چوارچێوەی
تێکستەکەدا بگرێت.

Numbering

چەند پەرەگرافێک تێکست هەڵبژێرە ،کلیکی ئەم ئامرازە بکە و پاشان پیت ،ژمارە ،یان خاڵبەندی هەڵبژێرە بۆ
دانانی ڕیزبەندییەک بۆ تێکستەکە.

Insert Field

ئەم ئامرازە دیالۆگ بۆکس ی  Fieldsدەکاتەوە کە لێیەوە دەتوانیت کۆدێکی خانە داخڵبکەیت "سەیری بڕگەی
زیادکردنی فۆرموال بۆ خانەکان" لە بەشێکی دواتری ئەم چاپتەرەدا بکە بۆ فێربوونی خانە  Fieldە کان.

Symbol

نیشاندەرلەو شوێنە دابنێ کە دەتەوێ هێمای تێدا بنووس ی و پاشان کلیکی ئامرازەکە بکە بۆ ئەوەی هێماکە
بدۆزیتەوە و دایبنێیت (وێنەی  6-9لیستێکی ئەو هێمایانەی کە لەبەردەستدان نیشان دەدات).

Oblique Angle

تێکستەکە هەڵبژێرە و نرخێک بۆ گۆشەی الربوونەوەی تێکستەکە داخڵبکە .ئەمە تێکستەکە بە هەمان شێوەی
 Italicالردەکات ،بەاڵم لێرەدا دەتوانیت خۆت گۆشەی الرکردنەوەکە دیاری بکەیت.

Tracking

تێکستەکە هەڵبژێرە و پاشان لە خانەی  Trackingدا نرخێک بۆ بۆشایی نێوان پیتەکانی هەمان وشە دیاری بکە.
نرخێک کە زیاتربێت لە  1بۆشایی نێوان پیتەکان زیاد دەکات کەمترلە  ١بۆشایی نێوانیان کەم دەکات.

Width Factor

تێکستەکە هەڵبژێرە و لە خانەی  Widthدا نرخێک بۆ پانی تێکستەکە داخڵبکە .نرخێک کە زیاتربێت لە 1
تێکستەکە پان دەکاتەوە بە پیتەکانیشیەوە .کەمترلە  ١تێکستەکە تەسک دەکاتەوە بە پیتەکانیشیەوە.

وێنەی  :5-9دانستەکانی تابی Text Editor
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وێنەی 6-9

ئەو هێمایانەی لە بژارەی
 Symbolsدا هەن .سەیری
 Symbolsبکە لە خشتەی
 1-9دا بۆ زانیاری دەربارەی
چۆنێتی بەکارهێنانی ئەم
هێمایانە .

ڕێکخستنی چوارچێوەی تێکست
هەرکە تێکستەکەت لەناو ڕەسمەکەدا دانا ،لەوانەیە ببینیت کە پێویستت بەوە هەیە کە چوارچێوەی تێکستەکە یان ئەو
بۆشاییەی لە ڕەسمەکە داگیری دەکات بگۆڕیت .بۆ نمونە لەوانەیە تێکستەکە بۆشاییەک داگیربکات کە زۆردرێژبێت و
تۆش دەتەوێت ویندۆی چوارچێوەی تێکستەکە پانتربکەیت بۆئەوەی بۆشاییەکی شاقوڵی کەمترداگیربکات .ویندۆی
چوارچێوەکە ئەو ڕووبەرەیە کە تەرخانکراوە بۆئەوەی تێکستەکە پڕاوپڕداگیری بکات .بۆ ڕێکخستنی چوارچێوەکە ،کلیکی
ئەو تێکستە بکە کە دەتەوێت ڕێکی بخەیت .بەمە سەرەداوەکانی کە سووچەکانی چوارچێوەکە نیشان دەکەن
دەردەکەون ،هەرچەندە لە ڕاستیدا ناتوانیت هێڵەکانی چوارچێوەکە ببینیت .ئێستا بۆ ئەنجامدانی گۆڕانکاری کلیکی
سەرەداوێک بکە و بیگوێزەرەوە بۆئەوەی گۆڕانکاریەکە ئانجام بدەیت.
دانستەی  word-wrapی ئۆتۆکاد خۆکارانە فۆرماتکردنی تێکستەکە دەگۆڕێت بۆئەوەی پڕاوپڕ چوارچێوەکە داگیربکات.
ئەم دانستەیە بەتایبەتی زۆربە سوودە چونکە تەنەکانی تری ڕەسمەکە زۆرجارکاریگەریان بۆ شوێنی دانانی تێکستەکە
هەیە .کاتێک دواتر گۆڕانکاری زیاترلە ڕەسمەکەتدا دەکەیت پێویستت بەوە دەبێت کە تێبینی و ناوی تەنەکانت لەگەڵ
گۆڕانکارییەکاندا بگونجێنیت.
دانانی پێشڕەوی  Indentو بازدان Tab
کاتێک کە خەریکی گۆڕانکاریکردنیت لە تێکستدا ،ڕاستەیەک لە سەرووی پانێلی  Textە کەوە دەبینیت .وێنەی  7-9ئەم
ڕاستەیە نیشان دەدات کە تیایدا هێماکانی بازدان و پێشڕەویش نیشاندراون.
بۆ دانان و دیاریکردنی پێشڕەوی ئەمەی خوارەوە ئەنجام بدە:
 .1دەبڵ کلیکی ئەو تێکستە بکە کە دەتەوێت گۆڕانکاری تێدابکەیت بۆئەوەی تابی  Text Editorدەربکەوێت.
 .2ئەو بەشەی تێکستەکە نیشان بکە کە دەتەوێت گۆڕانکاری لە بۆشاییەکانی پێشڕەوی یان بازدانیدا ئەنجام
بدەیت.
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 .3هێمای پێشڕەوی سەروو ڕاکێشە بۆئەوەی پێشڕەوی دێڕی یەکەم بگۆڕیت ،لەم کاتەدا تێبینیەک لەسەرڕاستەکە
دەردەکەوێت و درێژی پێشڕەویەکە نیشاندەدات .تێکستەکەی یەکەم بازدان (دێڕی دووەم) هەرلە شوێنی خۆی
دەمێنێتەوە.
وێنەی 7-9

ڕاستە لەالی سەرەوەی
چوارچێوەی تێکست
ڕێگەت پێدەدات پێشرەوی
و بازدان بۆ تێکستەکە
دابنێیت

 .4هێمای پێشڕەوی خواروو ڕاکێشە بۆئەوەی پێشڕەوی هەموو پەرەگرافەکە بگۆڕیت .بەمە پەرەگرافەکە لەگەڵ
جوڵەی هێماکەدا دەجوڵێت و نووسینێکیش لەسەرڕاستەکە دەردەکەوێت کە درێژی پێشڕەوی پەرەگرافەکە
نیشاندەدات.
 .5کلیکی ڕاستەکە بکە بۆئەوەی هێمای بازدان ( )Lدابنێیت .دەتوانیت هێمای/هێماکانی بازدان ڕابکێشیت بۆ ئەوەی
ڕێکیانبخەیت .بۆ البردنی هێمای/هێماکانی بازدان ڕایانکێشەرە دەرەوەی ڕاستەکە بۆ سڕینەوەیان.
 .6لە تابی  Text Editorدا کلیکی  Close Text Editorبکە بۆئەوەی گۆڕانکاریەکان قبوڵبکەیت.
بەوپێیەی کە کۆمەڵێک ئەگەری زۆرلەبەردەستدان بۆ ڕێکخستنی پێشڕەوی و بازدانی تێکست لە ئۆتۆکاددا ،دەتوانیت
پەرەگرافەکانی هەمان تەنەتێکستی فرەهێڵ بەشێوەیەکی جیاواز لەیەکترڕێکبخەیت ،بۆ ئەم مەبەستە تەنها ئەو تێکستە
هەڵبژێرە کە دەتەوێت ڕێکیبخەیت و پاشان گۆڕانکاری لە هێماکانی پێشڕەویدا ئەنجامبدە .دەشتوانیت ڕێکخستنەکانی
بازدان بۆ چەپ ،ڕاست ،ناوەند یان کەرتی دەیی بگۆڕیت .بۆ هەڵبژاردنی بژارەیەکی ڕێکخستنی بازدان ،کلیکی هێمای
بازدانەکەی الی چەپی ڕاستەکە بکە .بەمە هێماکە شێوەکەی دەگۆڕێت بۆئەوەی نیشانی بدات کە چ جۆرە بازدانێک لە
ڕاستەکەدا دادەنرێت.

ئەوەی کە پێویستە بیکەیت بۆ دانانی بازدان ،تەنها ئەوەیە کلیکی ڕاستەکە بکەیت ،ئیترهێما شێوە حەرف  Lە کەی بازدان
دەردەکەوێت کە شوێنی بازدانەکە نیشاندەدات .دەتوانیت هەرچەندێک هێمای بازدان بتەوێت دابنێیت ،ئەوانەش ی کە
پێشتردانراون دەتوانیت بۆ هەر کوێیەک بتەوێت بیانگوێزیتەوە بەهۆی ڕاکێشانیانەوە.
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زیادکردنی پاشپەردەی پاشەبنەما بۆ تێکست
هەندێک جارپێویستیت بەوە دەبێت کە تێکست لەسەرتەنە گرافیکیەکانی ڕەسمەکەت بنووسیت .بۆ نمونە لەوانەیە
پێویستت بەوە هەبێت کە شوناسێک لەسەرهێڵێکی کار یان لەسەر نمونەهاچێک دابنێیت .لەم حاڵەتەدا دەتەوێت
پاشپەردەیەک  Maskلەدوای تێکستەکەوە دابنێیت بۆئەوەی تێکستەکەت بە جوانی دەربکەوێت و بەئاسانی بخوێنرێتەوە.
بۆ ئەنجامدانی ئەمە دەتوانیت سوود لە دانستەی پاشپەردەی پاشەبنەما  Background Maskی ئۆتۆکاد وەربگریت .بۆ
بەکارهێنانی ئەم دانستەیە دەبڵ کلیکی ئەو تێکستە بکە کە دەتەوێت پاشەبنەماکەی بۆ زیادبکەیت و پاشان کاتێک تابی
 Text Editorدەردەکەوێت کلیکی الی ڕاست لەناو پانێلی  Textدا بکە و لە پێڕستە کورتەکەوە بژارەی Background Mask
هەڵبژێرە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Backgrouns Maskبکەیتەوە کە لە وێنەی  8-9دا نیشاندراوە.

بژارەی  Use background maskهەڵبکە و کلیکی Ok

وێنەی 8-9

دیالۆگ بۆکس ی
Backgrouns Mask

بکە .بەمە پاشپەردەیەک بە ڕەنگی هەنووکەیی
دیاریکراو لە لیستی کردنەوە بۆخوارەوەی  Colorی ناو
دیالۆگ بۆکسەکەدا دەردەکەوێت .ئەگەربتەوێت
دەتوانیت ڕەنگێکی ترهەڵبژێریت لە لیستەکەوە یان
دەتوانیت بژارە ی Use drawing background color
هەڵبکەیت ئەگەر بتەوێت پاشپەردەکە ڕەنگی پاشەبنەما هەنووکەییەکەی ڕەسمەکە وەربگرێت .لە ڕێگەی بژارەی
 Border offset factorە وە دەتوانیت کۆنترۆلی ئەو ماوەیە/بۆشاییە بکەیت کە پاشپەردەکە لە دوای تێکستەکەوە
دایدەپۆشیت.

بژارەی  Background Maskلەکاتی دروستکردن و گۆڕینی تێکستی فرەهێڵیشدا لەبەردەستدا دەبێت .تێکستەکە
هەڵبژێرە ،کلیکی الی ڕاست بکە و بژارەی  Background Maskهەڵبژێرە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی Backgrouns Mask
بکەیتەوە و ئەو پاشەبنەمایەی کە دەیخوازیت بۆ تێکستەکە دایبنێیت.
ئەنجامدانی گۆڕانکاری لە تەنەتێکستە فرەهێڵەکاندا
ئەگەر بتەوێت گۆڕانکاری لە تێکستەکەدا ئەنجامبدەیت ،دەبێت تەرکیزبخەیتە سەر تەنەتێکستە فرەهێڵ  Mtextە
تایبەتەکەی کە دەتەوێت بیگۆڕیت .ناکرێت تەنەتێکستی  Mtextێک بکەیتەوە و وا بزانیت ئیتردەتوانیت بە ئارەزووی
خۆت گۆڕانکاری لە تاکە پارچە تێکستەکانی ناو ڕەسمەکەتدا ئەنجامبدەیت ،چونکە ئەمە بۆی هەیە گۆڕانکاری گشتگر
دروستبکات و ئەو گۆڕانکاریەی کە بۆ تاکە تێکستێک ئەنجامی دەدەیت لە هەموو تێکستەکانی تریشدا ڕەنگبداتەوە،
بەاڵم خۆشبەختانە لە ئۆتۆکاددا چەند ئامرازێک هەن کە بەهۆیانەوە دەتوانیت گۆڕانکاریە گشتگرەکان سنورداربکەیت.
سکێڵکردنی تەنەتێکستە فرەهێڵەکان
دەتوانیت بە ئاسانی قەبارەی تێکست بگۆڕیت لەڕێگەی بەکارهێنانی فەرمانی  Scaletextەوە .تابی  Annotateهەڵبژێرە و
لە پانێلی  Textی فراوانکراوەوە  Scaleهەڵبژێرە؛ یان لە هێڵی فەرمانەکاندا فەرمانی  scaletextداخڵبکە .دوای ئەوە ئەو
تێکستە هەڵبژێرە کە دەتەوێت سکێڵی بکەیت و پاشان ئێنتەر بکە .کە ئەمەت کرد ئەم پەیامە لە هێڵی فەرمانەکاندا
دەردەکەوێت[Existing/Left/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]<Existing>: :
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ئەو پیتانە داخڵبکە کە لەگەڵ شوێنی ئەو خاڵی بنچینەیەدا دەگونجێت کە تێکستەکە لێیەوە سکێڵ دەکرێت .دەتوانیت
 TLداخڵبکەیت ئەگەربتەوێت خاڵەکە لە خاڵی چەپی سەروو  top leftدابێت ،یان  TCبۆ خاڵی ناوەندی سەروو top
 ،centerیان  TRبۆ ڕاستی سەروو  top rightو بەو شێوەیە .هەرکە کە بژارەیەکت داخڵکرد .پەیامی دواترت بۆ
دەردەکەوێت:
Specify new model height or [Paper height/Match object/Scale factor] <Current height>:

لەم پەیامەدا س ێ بژارەت هەیە .دەتوانیت بەرزییەکی نوێ داخڵبکەیت؛ دەتوانیت پیتی  pداخڵبکەیت و نرخێکی نوێ
هەڵبژێریت ،یان پیتی  mداخڵبکەیت و تەنەتێکستێکی ترهەڵبژێریت کە بتەوێت بەرزی تێکستەکە وەکو بەرزی ئەوی
لێبێت ،یانیش دەتوانیت پیتی  sداخڵبکەیت و هاوکۆلکەی سکێڵکردن دیاری یبکەیت بۆئەوەی تێکستەکەت بەڕێژەیەکی
تایبەت سکێڵ بکەیت.
بەکارهێنانی پشکنەری نووسین لە ئۆتۆکاددا
هەرچەندە ئۆتۆکاد لە بنەڕەتدا بەرنامەیەکی ڕەسمکردنە لەگەڵ ئەوەشدا بۆ ڕوونکردنەوەی ڕەسمە ئەندازیاریەکانت
پێویستت بەوە دەبێت کە تێکستێکی زۆری پێ بنووسیت .هەریەکێک لەئێمە زۆرجارلەکاتی داخڵکردنی نووسینەکاندا
ئەگەری ئەوە هەیە تووش ی هەڵەی ئیملیی ببێت .خۆشبەختانە ئۆتۆکاد ئامرازی پشکنەری هەڵە ئیملییەکان Spelling
 Checkerی تێدا دەستەبەرکراوە .ئەگەرپێشترلە بەرنامەکانی تری تێکست نووسین وەکو  Microsoft Wordدا ئەم
ئامرازەت بەکاربردبێت ئەوا هەر زوو لەگەڵ ئامرازەکەدا ئاشان دەبیت و دەزانیت چۆن بەکاری بهێنیت.
 .1لە پانێلی  Textی تابی  Annotateدا کلیکی  Check Spellingبکە ،یان لە ڕاستەوخۆ پیتەکانی  spداخڵبکە .بەمە
دیالۆگ بۆکس ی  Check Spellingدەکرێتەوە وەکو لە وێنەی  9-9دا نیشاندراوە.
وێنەی 9-9

دیالۆگ بۆکس ی
Check Spelling

 .2کلیکی دوگمەی  Startبکە بۆئەوەی پشکنین بۆ هەڵەکانی نووسین لە ڕەسمەکەدا ئەنجام بدەیت.
 .3ئەگەر بتەوێت پشکنینەکە سنورداربکەیت بەشێوەیەک کە تەنها بۆشایی مۆدێل یان تەنها لەیئاوتی ڕەسمەکە
بگرێتەوە ئەوا دەتوانیت لەڕێگەی هەڵبژاردنی بژارەی  Current Space/Layoutلە لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی
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 Where to Checkەوە ئەمە ئەنجامبدەیت .دەتوانیت پشکنینەکە زیاتر سنورداربکەیت بۆ پشکنینی تەنها تاکە
تەنەتێکستێک یان کۆمەڵێک تەنەتێکست.
دەتوانیت لە پانێلی  Utilitiesی تابی  Homeەوە ئامرازی  Quick Selectبەکاربهێنیت بۆئەوەی هەموو ئەو تێکستەی لە ڕەسمێکدا هەیە
بەیەکەوە هەڵبژێریت .بەهۆی ئەم ئامرازە دەتوانیت نەک تەنها تێکست بەڵکو هەموو جۆرە تەنەکان بەپێی تایبەتمەندییەکانیان یان
جۆرەکانیان (وەکو  Lineیان  )Mtextهەڵبژێریت.

لە دیالۆگ بۆکس ی  Check Spellingدا وشە هەڵەکە لە خانەی  Not in dictionaryدا دەبینیت ،ئەو وشانەش کە
پشکنەرەکە پێشنیاریان دەکات لە خانەی  Suggestionsدا دەبینیت .ئەگەر پشکنەرەکە زیاترلە وشەیەکی پێشنیارکراو
بدۆزێتەوە ئەوا بەهەمان شێوەی بەرنامەی وۆرد لیستێکی وشە پێشنیارکراوەکان لەژێرخانەکەدا دەردەکەوێت .ئیتر
دەتوانیت ئەو وشە جێگرەوەی دەتەوێت نیشانی بکەیت و کلیکی دوگمەی  Changeبکەیت بۆئەوەی وشە هەڵەکە بگۆڕیت
یان دەتوانیت کلیکی  Change Allبکەیت بۆئەوەی هەموو دانەکانی ئەم وشەیە لە تێکستە هەڵبژێراوەکەدا بگۆڕیت.
ئەگەروشە پێشنیارکراوەکەی خانەی  Suggestionsبەالتەوە نەگونجاو بێت ئەوا دەتوانیت وشەیەکی تری گونجاو لە
لیستەکەدا هەڵبژێریت ،ئەگەرئەو وشانەشت بە گونجاو نەزانی ئەوا دەتوانیت خۆت وشەیەکی گونجاو لە خانەکەدا
بنووسیت و بەکاریبهێنیت.خشتەی  2-9بژارەکانی پشکنەری نووسین ڕوون دەکاتەوە.
خشتەی  :2-9بژارەکانی پشکنەری نووسین

بژارە

وەسف

Add to Dictionary

ئەم بژارەیە وشە هەڵەکە بۆ فەرهەنگی بەرنامەکە زیاد دەکات.

Ignore

وشەکە وەک خۆی تێدەپەڕێنێت و ئیهمالی دەکات.

Ignore All

هەموو نوسخەکانی وشە هەڵەکە بەڕاست حیساب دەکات و تێیان دەپەڕێنێت.

Change

وشە هەڵەکە دەگۆڕێت بۆ ئەو وشەیەی کە لە خانەی  Suggestionsەوە هەڵت بژاردووە یان داخڵت کرددوە.

Change All

هەموو نوسخەکانی وشە هەڵەکە دەگۆڕێت بۆ ئەو وشەیەی کە لە خانەی  Suggestionsەوە هەڵت بژاردووە
یان داخڵت کرددوە.

Dictionaries

بەهۆی ئەم بژارەیەوە دەتوانیت فەرهەنگێکی تربۆ پشکنینی هەڵەکان بەکاربهێنیت .ئەم بژارەیە دیالۆگ بۆکس ی
 Change Dictionariesدەکاتەوە کە لە بەش ی داهاتوودا باس ی دەکەین.

فەرهەنگەکەی پشکنەری نووسین جۆرە وشەی وای تێدایە کە لە فەرهەنگە تەکنیکیەکاندا هەن .پشکنەرەکە ئەو
وشانەش دەپشکنێت کە لە بلۆکەکاندان.
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بەکارهێنانی دانستەی دۆزینەوە و جێگرتنەوە  Find-and-Replaceی ئۆتۆکاد
بەهەمان ئەو شێوەیەی کە پشکنەری نووسین گرنگیەکی زۆری هەیە لە ئۆتۆکاددا ،دانستەی دۆزینەوە و جێگرتنەوە
 Find-and-Replaceکە ئەمیش لە بەرنامەی وۆردیشدا هەیە ئامرازێکی ئێجگاربەسوودە .دانستەی دۆزینەوە و
جێگرتنەوە بەهەمان شێوەی ئەوەی بەرنامەی وۆرد کاردەکات ،بەاڵم چەند بژارەیەکی تێدایە کە تەنها لە ئۆتۆکاددا هەن.
شێوەی کارکردنیش ی بەم شێوەیەیە:
 .1لە خانەی  Find textی پانێلی  Textی تابی  Annotateدا ئەو تێکستە داخڵبکە کە دەتەوێت بیدۆزیتەوە.
 .2لەالی ڕاستی خانەی  Find textدا کلیکی ئایکۆنی  Find textبکە .بەمە دیالۆگ بۆکس ی Find and Replace
دەردەکەوێت (سەیری وێنەی  10-9بکە).
وێنەی 10-9
دوگمەی Select Objects

دیالۆگ بۆکس ی Find
and Replace

د

 .3ئەگەردەخوازیت ئەو تێکستەی دۆزیوتەتەوە بە تێکستێکی تر جێگەی بگریتەوە ،تێکستە نوێیەکە لە خانەی
 Replace withدا داخڵبکە و کلیکی دوگمەی  Replaceبکە.
 .4بۆ دۆزینەوەی نوسخەکانی تری ئەو وشەیەی یان ئەو دەستەواژەیەی بە دوایدا دەگەڕێیت کلیکی  Find Nextبکە.
ئەگەر بتەوێت بەجارێک هەموو نوسخەکانی ئەو وشەیەی یان ئەو دەستەواژەیەی بە دوایدا دەگەڕێیت بگۆڕیت ئەوا
دەتوانیت کلیکی دوگمەی  Replace Allبکەیت .دەتوانیت کرداری دۆزینەوە و جێگرتنەوەش سنورداربکەیت بە شێوەیەک
کە تەنها ناوچەیەکی دیاریکراوی ڕەسمەکەت بگرێتەوە ئەمەش لەڕێگەی بەکارهێنانی دوگمەی  Select Objectsەوە کە لە
سووچی سەرەوەی الی ڕاستی دیالۆگ بۆکس ی  Find and Replaceدایە (سەیری وێنەی  10-9بکە).
کاتێک کە کلیکی دوگمەی  Select Objectsدەکەیت دیالۆگ بۆکس ی  Find and Replaceبە شێوەیەکی کاتی دادەخرێت
بۆئەوەی ڕێگەت پێبدات کە ئەو کۆمەڵە تەنە یان ئەو ناوچەیەی ڕەسمەکەت هەڵبژێریت کە دەتەوێت گەڕانەکەی تێدا
ئەنجام بدەیت .بەمە ئیتر کرداری دۆزینەوە و جێگرتنەوەکە تەنها بۆ ئەو تەنانە یان ئەو ناوچەیەی ڕەسمەکە ئەنجام
دەدرێت.
دەتوانیت زیاتر کۆنترۆڵی جۆری ئەو تەنانە یان ناوچەیە بکەیت کە هەڵی دەبژێریت ،ئەمەش لەڕێگەی کلیککردنی دوگمەی
 More Optionsەوە کە لە سووچی خوارەوەی الی چەپی دیالۆگ بۆکسەکەدایە .کە کلیکی ئەم دوگمەیەت کرد دیالۆگ
بۆکسەکە فراوان دەبێت و بژارە زیادەکانت نیشان دەدات (سەیری وێنەی  11-9بکە) .بەهۆی ئەم بژارە زیادانەوە
دەتوانیت گەڕانەکەت پوخت بکەیت و بیپاڵێویت لە ڕێگەی سنوردارکردنیەوە بۆ بلۆک و تێکستی پێوانەکردن و تێکستی
ستاندارد و یان تێکستی لینکدارەوە .دەشتوانیت ئەوە دیاری بکەیت کە تێکستەکەت مەرجێکی دیاریکراوی تێدابێت یان
تەنها وشەی تەواو بدۆزێتەوە.
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وێنەی 11-9

دیالۆگ بۆکس ی Find and
 Replaceبە فراوانکراوی

هاوردەکردنی پەڕگەی تێکست لە پرۆگرامەکانی ترەوە
بەرنامەی ئۆتۆکاد ڕێگەت پێدەدات پەڕگەی تێکستی جۆری  ASCIIو  RTFهاوردە بکەیتە ناو بەرنامەکەوە و وەکو
تەنەتێکست بەکاریان بهێنیت .پەڕگە  RTFە کان دەتوانیت لە بەرنامەی وۆرد و زۆربەی بەرنامەکانی تری تێکست
نووسینەوە هەر بە شێوە و ڕێکخستنە ئەسڵیەکانی خۆیانەوە بهێنیتە ناو ئۆتۆکادە و وەکو تێکست سوودیان لێوەربگریت.
بۆ هاوردەکردنی تێکست ،سەرەتا تێکستەکە لە پەڕگە ئەسڵیەکەدا کۆپی بکە و وەرە ناو ئۆتۆکادەوە و لە پێڕستی
سەرەکیەوە کلیکی  Edit  Paste Specialبکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Paste Specialبکەیتەوە .لەناو دیالۆگ
بۆکسەکەدا کلیکی دوگمەی  Pasteبکە و لە لیستی  Asدا  AutoCAD Entitiesهەڵبژێرە و کلیکی  OKبکە .کە ئەمەت کرد
دەبینیت تێکستەکە لەناو چوارچێوەیەکی داخراودا دێتە ناو ڕەسمەکەوە .بۆ جێگیرکردنی تێکستەکە لە ڕەسمەکەدا لە
شوێنێکدا کلیک بکە .ئەو تێکستەی کە هاوردە دەکرێت ئەو ستایلی تێکستە وەردەگرێت کە لە ساتی هاوردەکردنیدا لە
ڕەسمەکەدا چاالکە.

دەشتوانیت پەڕگەیەکی تەواوی تێکست هاوردە بکەیت بەم شێوەیە :فەرمانی  Mtextدەست پێبکە و لەناو ویندۆی Text
دا کلیکی الی ڕاست بکە و کلیکی بژارەی  Import Textبکە .بەمە دیالۆگ بۆکس ی  Select Fileدەکرێتەوە و لێیەوە دەتوانیت
پەڕگەکە بدۆزیتەوە و هەڵیبژێریت .دەتوانیت پەڕگەی تێکستی ڕووت  ).txt( plain-textیان پەڕگەی جۆری ).rtf( RTF
وهاردە بکەیت.

تێگەیشتن لە تێکست و سکێڵ
ئۆتۆکاد ڕیگەت دەدات کە بە سکێڵی تەواو ڕەسم بکەیت بۆئەوەی دووریەکان وەکو نرخە هاوتاکانی قەبارەی ڕاستەقینەی
تەنەکان بنوێنێت .دواترکاتێک کە ڕەسمەکە چاپ دەکەیت بە ئۆتۆکاد دەڵێیت بە چ سکێڵێک دەتەوێت چاپکردنەکە
ئەنجام بدەیت ،ئیتربەرنامەکە ڕەسمەکە بەپێی ئەو سکێڵە بچووک دەکاتەوە .ئەمە سەربەستیت دەداتێ لە داخڵکردنی
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پێوانەکان بە سکێڵی تەواو ،بۆئەوەی کاتێک کە نرخی دووریەکان داخڵ دەکەیت هیچ خەم لە گۆڕینیان نەکەیتەوە بۆ
سکێڵی جۆراوجۆر و جیاواز.
لە الیەکی ترەوە تێکست و پێوانەکردنەکان کە ڕەسمێک ڕوون دەکەنەوە پەیڕەوی هەمان یاساکانی سکێلکردنی ڕەسمەکان
ناکەن .بەوپێیەی قەبارەی تێکست و قەبارەی پێوانەکردن بەندن لەسەرقەبارەیان لەکاتی چاپکردندا ،لەبەرئەوە
پێویستت بەوەیە کە لەڕەسمەکەدا بەو قەبارەیە دایان بنێیت کە بۆ سکێڵی ڕەسمەکە دەتەوێت .بۆ نمونە قەبارەی باوی
تێکست لە ڕەسمێکی تەکنیکیدا لە حدودی  3.5ملم بەرزە .ئەگەر لە ڕەسمە سکێڵ تەواوەکەتدا بەم قەبارەیە تێکست
بنووسیت ئەوا تێکستەکە زۆربە بچووکی دەردەکەوێت .خۆشبەختانە ئۆتۆکاد دانستەی  Annotation Scaleی
دەستەبەرکردووە کە خۆکارانە قەبارەی تێکست و پێوانەکردنەکان لەگەڵ سکێڵی ڕەسمەکەدا ڕێک دەخات و
دەگونجێنێت.
بەکارهێنانی سکێڵی روونکراوە Annotative Scale
بۆئەوەی دانستەی سکێڵ ڕوونکردنەوە بەکاربهێنیت پێویستت بەوەیە کە ئەو
تێکست و پێوانەکردنانە بەکارببەیت کە تایبەتمەندی  Annotative Scaleیان
هەڵکراوە و چاالکە .دەتوانیت ئەم تایبەتمەندیە بۆ تەنە پێشترڕەسمکراوەکان بەم
شێوەیە هەڵبکەیت:
 .1تەنی تێکستەکە یان پێوانەکردنەکە هەڵبژێرە.
 .2کلیکی الی ڕاست لەسەرتەنەکە بکە و  Propertiesهەڵبژێرە.

 .3لە پالێتی  Propertiesدا ،لە ژێرکۆمەڵەی  Textدا خانەی Annotative
بدۆزەرەوە و لەوە دڵنیابە کە  Yesهەڵبژێراوە.
کاتیێک کە تێکستی نوێ دروست دەکەیت دەتوانیت ستایلی تێکستی  Annotativeبەکاربهێنیت ،کە ستایلێکە خۆی پێشتر
تایبەتمەندی  Annotativeە کەی هەڵکراوە و چاالککراوە .بۆ هەڵبژاردنی ئەم ستایلە بچۆرە لیستی کردنەوە بۆ خوارەوی
 Text Styleلە پانێلی  Textی تابی  Annotateدا و ستایلی  Annotativeهەڵبژێرە .دەکرێت ستایلی تێکستی خۆکردەش
دروستبکەیت (سەیری بەش ی '' بەکارهێنانی ستایلەکان بۆ ڕێکخستنی فۆنتەکان'' بکە لە بەشێکی دواتری ئەم چاپتەرەدا).
بۆ پێوانەکردنەکان دەتوانیت ستایلی پێوانەکردنی  Annotativeبەکارببەیت ،کە دەتوانیت لە لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی
 Dimension Styleلە پانێلی  dimensionی تابی  Annotateدا هەڵیبژێریت (سەیری بەش ی '' ڕێکخستنی شێوەی
دەرەکەوتنی پێوانەکردنەکان'' بکە لە بەشێکی دواتری ئەم چاپتەرەدا).
زیادکردنی سکێڵ بۆ تێکستەکەت
دوای ئەوەی کە تایبەتمەندی  Annotativeی تێکستەکان چاالک دەکەیت ئیتر پێویستت بە زیادکردنی ئەو سکێڵە هەیە
کە دەتەوێت بەکاری بهێنیت ،ئەوەش بەم شێوەیە ئەنجام دەدرێت:
 .1ئەو تێکستە هەڵبژێرە کە دەتەوێت سکێڵێکی دیاریکراوی بۆ دیاری بکەیت.
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 .2کلیکی الی ڕاست بکە و  Annotative Object Scale Add/Delete Scaleهەڵبژێرە .بەمە دیالۆگ بۆکس ی Object
 Scaleدەکرێتەوە.
 .3کلیکی دوگمەی  Addبکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Add Scale to Objectبکەیتەوە.
 .4لە لیستەکەوە ئەو سکێڵە یان سکێاڵنە هەڵبژێرە کە بە تەمایت بۆ ڕەسمەکە بەکاریان بهێنیت .دەتوانیت دوگمەی
 Ctrlدابگریت بۆئەوەی چەند سکێڵێک لە لیستەکەدا بە یەکەوە هەڵبژێریت.
 .5لە هەردوو دیالۆگ بۆکسەکاندا کلیکی  OKبکە.
هەرکە لەم کارە تەواو بوویت دەتوانیت قەبارەی تێکستەکەت لە ڕێگەی هەڵبژاردنی سکێڵێکەوە لە لیستی کردنەوە بۆ
خوارەوەی  Annotation Scaleدا لە سووچی چەپی دامێنی وێندۆی سەرەکی ئۆتۆکاددا دیاری بکەیت.

یان ئەگەرلە بۆشایی پەڕە (لەیئاوت) دا بیت دەتوانیت  VP Scaleیان لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی Annotation Scale
ڕێکبخەیت ،بەاڵم ئەوە بزانە ئەگەردەالقیەکی بینین هەڵنەبژێررابێت ناتوانرێت ئەم لیستانە ببینرێن.

ئەگەرپەڕگەیەکی کۆنی ئۆتۆکادت بێتە بەردەست ،هەرچەندە کە تێکستەکانی ناوی دانستەی  Annotativeیان نی یە ،بەاڵم تێکستەکان
قەبارەیەکی دیاریکراویان بۆ دانراوە کە بەزۆری بڕەکەی زۆرگەورەیە .لەگەڵ ئەوەشدا ئەگەربتەوێت تێکست بۆ ئەم پەڕگە کۆنانە زیاد
بکەیت ،دەتوانیت هەرتێکستێکی نوێ کە لەم فایلنەدا زیادی دەکەیت دانستەی  Annotativeی بۆ بەکاربهێنیت ،یان دەتوانیت
تێکستە کۆنەکان کۆپی بکەیت و گۆڕانکاریان تێدا بکەیت بۆئەوەی پارێزگاری لە قەبارە و فۆنتەکەیان بکەن.

بەکارهێنانی ستایلەکان بۆ ڕێکخستنی فۆنتەکان
کاتێک کە دەست دەکەیت بە بەکارهێنانی بەرنامەی ئۆتۆکاد سەرنجی کۆمەڵێک ستایلی زۆردەدەیت؛ ستایلی
پێوانەکردنەکان  Dimension Stylesو ساتیلی چاپکردن  Plotting Stylesو ستایلەکانی تێکست  .Text Stylesئەگەر
ڕەسمەکەت تا ڕادەیەک سادە بێت ،لەوانە نییە پێویستت بە ستایلەکانی تێکست هەبێت .بەاڵم ئەگەرلەسەرڕەسمی
پڕۆژەی گەورە کاربکەیت ،پێویستت بە ڕێکخستنی چەند دانە ستایلێکی تێکست دەبێت .ئەگەر لەگەڵ هاوکارانتدا کار
لەسەرپڕۆژەیەکی گەورە بکەیت ،بە دڵنیاییەوە تووش ی چەند ستایلێکی تێکست دەبیت .لەبەرئەوە کارێکی باشە ئەگەر
زانیاریت لەبارەی چۆنێتی کارکردن و بەکارهێنانیانەوە هەبێت.
دەتوانیت وا بیرلە ستایلەکانی تێکست بکەیتەوە کە ڕێگەیەکن بۆ خەزنکردنی باوترین فۆرماتەکانی تێکست .ستایلەکانی
بەرزی تێکست و زانیاری فۆنت خەزن دەکەن ،بەشێوەیەک کە پێویستت بەوە نابێت کە ئەم دانستانە هەموو جارێک کە
تێکستێک داخڵ دەکەیت دیسانەوە ڕێک بخەیتەوە .دەکرێت ستایلێکت هەبێت بۆ تێبینیەکان ،دانەیەکی تر بۆ شوناسە
گەورەکانی ڕەسمەکە و دانەیەکی تریش بۆ زانیاریەکانی بلۆکی تایتڵی ڕەسمەکانت  .Title blocksجگە لەمە ستایلەکان
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هەندێک ڕێکخستنیان تێدایە کە لە تابی  Text Editorدا بوونیان نییە.
دروستکردن و ڕێکخستنی ستایلەکان
تەنانەت ئەگەرخۆشت بە دەستی خۆت ستایلێک ڕێکنەخەیت و سازنەکەیت ،هەرخۆی لە بنەڕەتدا وا دانراوە کە کاتێک
تێکست داخڵ دەکەیت بۆ ڕەسمێک ئەوە لە ڕاستیدا ستایلێک بەکاردەبەیت .لە ئۆتۆکاددا ستایلی تێکستی Standard
ستایلی بنەڕەتیە .ئەم ستایلە فۆنتی ئۆتۆکادی جۆری  Txtبەکاردەبات لەگەڵ ژمارەیەک ڕێکخستنی ترکە دواتر لەم
بەشەدا فێریان دەبیت .ئەم ڕێکخستنانەی ترفاکتەری پانی  Width Factorو گۆشەی الری  Oblique Angleو بەرزی
بنەڕەتی  Default Heightدەگرێتەوە.
ئەگەرپەیڕەوی ڕێنماییەکانی دروستکردنی تێکستت لە بەشەکانی پێشتری ئەم چاپتەرەدا کردبێت دەزانیت کە دەکرێت
گۆڕانکاری لە فۆرماتکردنی بەشێکی تێکستێکدا بکەیت لە کاتی داخڵکردنی تێکستەکەدا .بەاڵم بەزۆری هەرکە چەند
ستایلێکت دامەزراند ئیتر پێویستت بەوە نابێت کە هەموو جارێک ڕێکخستنەکانی وەکو فۆنت و بەرزی تێکست دەسکاری
بکەیت .دەتوانیت لە لیستی ستایلەکانەوە کە پێشتردروستتکردوون و ڕێکت خستوون ستایلێک هەڵبژێریت و دەست
بکەیت بە نووسین.
ئەم ڕاهێنانەی خوارەوە چۆنێتی دروستکردنی ستایلت نیشان دەدات:
 .1لە پانێلی  Textی تابی  Annotateدا کلیکی سەرەتیرە الرەکەی سووچی چەپی بنکەی پانێلەکە بکە ،یان لە هێڵی
فەرمانەکەندا پیتەکانی  stداخڵبکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Text Styleبکەیتەوە (سەیری وێنەی  12-9بکە).
وێنەی 12-9

دیالۆگ بۆکس ی
Text Style

 .2کلیکی دوگمەی  Newبکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  New Text Styleبکەیتەوە.
 .3ناوێک بۆ ستایلە نوێیەکە داخڵبکە و کلیکی  OKبکە.
 .4بۆ هەڵبژاردنی فۆنتێک بۆ ستایلەکە لە گروپی  Fontدا کلیکی لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Font Nameبکە.
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 .5لە خانەی  Heightدا ئەو نرخی بەرزی تێکستە داخڵبکە کە دەتەوێت ستایلەکە هەیبێت ،یان بۆئەوەی سەربەستی
زیاترت هەبێت لە دیاریکردنی نرخی بەرزییەکە لە کاتی دروستکردنی تێکستەکەدا با نرخەکە هەرلەسەرسفر
بمێنێتەوە.
 .6کلیکی  Applyبکە و ئینجا کلیکی  Closeبکە.
کە ئەمەت تەواو کرد ئیتر ستایلە نوێیەکە دەبێتە ستایلی بنەڕەتی ڕەسمەکە و هەچ تێکستێکی نوێ کە دروستی دەکەیت
ئەم ستایلە وەردەگرێت.
بۆ گۆڕینی ناوی ستایلەکانی تێکست ،لە لیستی  Stylesدا ناوی ستایلەکە هەڵبژێرە و کلیکی الی ڕاست بکە و Renameهەڵبژێرە .ناوەکە
نیشان/شین دەکرێت تا ڕێگەت پێبدات کە ناوێکی ترداخڵبکەیت.

بەکارهێنانی ستایلەکانی تێکست
لەو کاتەدا کە تێکست بۆ ڕەسمەکەت زیاد دەکەیت دەتوانیت بە ئاسانی ستایلەکەی بگۆڕیت ،گۆڕینی ستایلی بنەڕەتی
تێکستەکان بەم شێوەیە ئەنجام دەدرێت :لە پانێلی  Textی تابی  Annotateدا لە لیستی کردنەوە بۆخوارەوەی Text Style
دا یەکێک لە ستایلەکان هەڵبژێرە ،وەکو لە وێنەی 13-9دا نیشاندراوە .ئیتر ستایلە هەڵبژێرراوەکە دەبێتە ستایلی
هەنووکەیی و بنەڕەتی.
لە ڕێگەی بەکارهێنانی  Multiline Text Editorەوە دەتوانیت ستایلی تێکستی پێشتردروستکراویش بگۆڕیت .دەبڵ کلیکی
تێکستەکە بکە و لە پانێلی  Textدا ئەو بەشەی تێکستەکە هەڵبژێرە کە دەتەوێت ستایلەکەی بگۆڕیت .پاشان ستایلەکە
لە لیستی ستایلەکانەوە هەڵبژێرە (سەیری وێنەی  14-9بکە).

وێنەی  :13-9لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Text Styleلە
پانێلی  Textی تابی  Annotateدا

وێنەی  :14-9لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Styleلە تابی
 Text Editorدا

ئێستا دەزانیت چۆن ستایلی نوێ دروست بکەیت و بەکاریان بهێنیت .لە دیالۆگ بۆکس ی  Text Stylesدا ڕێکخستنی تریش ی
تێدایە .خشتەی  3-9ئەو ڕێکخستنانە و مەبەست لێیان وەسف دەکات .هەندێک لەمانە وەکو بۆ نمونە فاکتەری پانی
 Width Factorزۆر بە سوودە هەندێکی تریان وەکو بژارەکانی  Backwardsو  Verticalزۆربە دەگمەن بەکاردێن.
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خشتەی  :3-9ڕێکخستنەکانی ناو دیالۆگ بۆکس ی Text Styles

بەش

بژارە

وەسف

Buttons

Set Current

ستایلی هەنووکەیی دیاری دەکات ،لە لیستی  stylesدا ستایلێک هەڵبژێرە و کلیکی دوگمەی  Set Currentبکە.

New

بەهۆیەوە دەتوانیت ستایلی تێکستی نوێ دروست بکەیت.

Delete

ستایلەکان دەسڕێتەوە .ئەم بژارەیە بۆ ستایلی  Standadکارناکات.

Help

ویندۆی  Helpدەکاتەوە و زانیاری دەربارەی دیالۆگ بۆکس ی  Text Styleنیشان دەدات.

Font Name

بەهۆیەوە دەتوانیت فۆنتێک لە لیستی فۆنتەکانەوە هەڵبژێتیت .ئەم لیستە جگە لە فۆنتە ستانداردەکانی
ئۆتۆکاد فۆنتەکانی ویندۆزیش ی تێدایە.

Font Style

شێوەی دەرکەوتنی فۆنتەکە دەگۆڕێت بۆ قەڵەو  ،boldالر Italicیان یەکێک لەو شێوانەی ترکە لیستەکەیدا
هەن.

Use Big Font

بۆ بەکارهێنانی پەڕگەی فۆنتە گەورەکانی زمانە ئاسیاییەکان.

Annotative

کۆنترۆڵی ئەوە دەکات کە ئایا تێکستەکە دانستەی  Annotativeی هەبێت یان نا تا تێکستەکە خۆکارانە سکێڵ
بکرێت.

Font

Style

Match Text Orientation to Layout

Effects

ئەم بژارەیە وا لە تێکستەکە دەکات کە هەمیشە ئاڕاستەیەکی درووست لەگەڵ ئاراستەی خوێندنەوەدا
وەربگرێت.

Paper Text Height

لێرەوە دەتوانیت ئەو نرخی بەرزی تێکستە داخڵبکەیت کە دەتەوێت لە کاتی چاپکردندا لەسەرپەڕەی ڕەسمەکە
دەربکەوێت.

Upside Down

تێکستەکە سەرەوخواردەکاتەوە بەشێوەیەک کە لە چاپکردندا لە سەرەوە بۆ خوارەوە دەربکەوێت.

Backwards

تێکستەکە سەرەونخون دەکاتەوە بەشێوەیەک کە لە چاپکردندا لە سەرەوە بۆ خوارەوە دەربکەوێت.

Vertical

تێکستەکە بە ستوونی چاپ دەکات.

Width Factor

پانی و بۆشایی نێوان پیتەکانی تێکستەکە ڕێک دەخات .نرخە ئاساییەکەی  1ە .نرخی گەورەترلە  1پانی
تێکستەکە زیاددەکات و فراوانی دەکات ،کەمترلە  1تێکستەکە دەچێتەوە یەک و تەسک دەبێتەوە.

Oblique Angle

تێکستەکە بە گۆشەیەک الردەکاتەوە .ئەگەرنرخەکەی لە  0زیاتربێت ئەوا تێکستەکە بەپێی نرخەکە الر
دەبێت ،نرخی کەمترلە ( 0بۆ نمونە  )-12وا لەتێکستکە دەکات بەالی چەپدا الرببێتەوە.
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زیادکردنی تاکە وشەکان بە تەنەتێکستی تاک هێڵ
لەگەڵ زیاترنووسینی تێکست لە ئۆتۆکاددا ،بەرە بەرە سەرنج دەدەیت کە تۆ زۆرجارتەنها تاکە وشە یان شوناسێکی سادە
داخڵ دەکەیت کە پێویستی بەم هەموو هەراو بەزمەی تێکستی فرەهێڵ  Mutliline Textنییە .ئۆتۆکاد ئامرازی Single
 Line Textی تێدا دەستەبەرکراوە کە بەکارهێنانی سادەترە و کرداری نووسینەکە زۆرخێراتردەکات ،بە تایبەت بۆ ئەو
کاتەنەی کە پارچە تێکستی کەم و بچووک داخڵ دەکەیت.
 .1لە پانێلی  Annotationی تابی  Homeدا کلیکی ئامرازی  Single Line Textبکە ،یان
پیتەکانی  dtداخڵبکە بۆئەوەی فەرمانی  Dtextدەست پێبکەیت.
 .2لە پەیامی  Specify start point of text or [Justify/Style]:دا خاڵی دەسپێکی تێکستەکە هەڵبژێرە.
سەرنجی ئەوە بدە کە پەیامەکە بژارەکانی  Justifyو  Styleی تێدایە.
 .3ئەگەر ستایلی تێکستی هەنووکەیی نرخی بەرزییەکەی  0بێت ،ئەوا پەیامی  Specify height:دەردەکەوێت .دەتوانیت
نرخێکی بەرزی داخڵبکەیت لە ڕێگەی کلیککردنی دوو خاڵەوە لە ڕەسمەکەدا ،یانیش دەتوانیت تەنها ئێنتەربکەیت
بۆئەوەی ئەو نرخە بنەڕەتیەکە قبوڵ بکەیت.
 .4لە پەیامی  Specify rotation angle of text <current rotation angle>:دا گۆشەیەکی خوالنەوە داخڵ بکە یان ئێنتەر بکە
بۆئەوەی نرخی بنەڕەتی کە  0ە قبوڵ بکەیت .دەتوانیت هەر گۆشەیەک دیاری بکەیت جگە لە ئاسۆیی (بۆ نمونە
ئەگەر بتەوێت تێکستەکەت هاوڕێکی تەنێکی خولێندراوە بێت) .هەرکە گۆشەیەکت داخڵکرد ،ئیترنیشاندەر
دەگۆڕێت بۆ پارچە هێڵێکی ستوونی تێکست لەو خاڵەوە کە لە هەنگاوی  2دا دیاریت کرد.
 .5لە پەیامی  Enter text:دا ئەو تێکستە داخڵبکە کە دەتەوێت .کاتێک کە دەست دەکەیت بە نووسین دەبینیت
تێکستەکە لە ڕەسمەکەش و لە هێڵی فەرمانەکانیشدا دەردەکەوێت.
 .6ئێنتەربکە بۆئەوەی نیشاندەر بگوازیتەوە بۆ خوارەوە و هێڵێکی نوێ دەست پێبکەیت ،یان کلیکی شوێنێک بکە لە
ڕەسمەکەدا بۆئەوەی بچیتە شوێنێکی تەواو جیا بۆ بەردەوام بوون لە تێکست نووسین.
 .7بۆ چوونە دەر لە فەرمانی  Dtextئێنتەر بکە بەبێ داخڵکردنی هیچ تێکستێک.
دەتوانیت تێکستی تاکە هێڵ لە بەشە جیاوازەکانی ڕەسمەکەتدا زۆربە خێرایی داخڵ بکەیت .تێکستەکە ستایلی
هەنووکەیی بەکاردەبات.
ئەگەرلەکاتی داخڵکردنی تێکستدا بەهۆی ئەم ئامرازەوە تووش ی هەڵەیەکی نووسین بوویت ،دەتوانیت تێکستەکە نیشان
بکەیت و زۆربە شێوەیەکی ئاسایی هەڵەکان ڕاست بکەیتەوە وەکو ئەوەی لە بەرنامەی وۆرددا دەیکەیت .دەشتوانیت
تێکست لە شوێنێکی تر یان لە بەرنامەیەکی ترەوە کۆپی بکەیت و لە ئۆتۆکاددا بیلکێنیت لە ڕێگەی داگرتنی دوگمەکانی
 Ctrl+Vلە کیبۆرددا ،یان لە ڕێگەی کلیککردنی الی ڕاست لە هێڵی فەرمانەکاندا بۆ کردنەوەی پێڕستە کورتەکە.
تەنانەت ئەگەرخۆشت تێکستێکی تاک هێڵیش دروست نەکەیت ،دەبێت چاوەڕێی ئەوە بکەیت کە تووشیان ببیت بە
تایبەت لە کاتی ئەنجامدانی گۆڕانکاری لەو ڕەسمانەی کە بە بەرنامەی تردروستکراون .خۆشبەختانە گۆڕانکاری تێایاندا
ئاسانە.
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کاتێک دەبڵ کلیکی تەنەتێکستێکی تاکە هێڵ  Dtextدەکەیت تێکستەکە نیشان دەبێت و چوارچێوەیەکیش بە دەوری
تێکستەکەدا دەردەکەوێت .ئیتردەتوانیت یان دەست بکەیت بە نووسین بۆئەوەی هەموو تێکستەکە بگۆڕیت یان کلیکی
شوێنێکی بکەیت بۆئەوەی تێکست زیادبکەیت یان بسڕیتەوە ،هەرڕێک بەهەمان ئەو شێوەیەی لە بەرنامەکانی تێکست
نووسیندا دەیکەیت.

ئەگەر پێویستت بەوە بێت کە تایبەتمەندییەکانی تری تێکستی تاکە هێڵ بگۆڕیت ئەوا دەتوانیت پالێتی Properties
بەکاربەریت .تێکستەکە هەڵبژێرە و پاشان کلیکی الی ڕاست بکە و لە پێڕستە کورتەکەوە  Propertiesهەڵبژێرە .ئیتر
دەتوانیت ئەو تایبەتمەندیانەی کە پەیوەندیان بە تێکستەکەوە هەیە وەکو ستایل و بەرزی و گۆشەی خوالنەوە و پانی
بگۆڕیت (بۆ زانیاری زیاترلەسەر پالێتی  Propertiesسەیری چاپتەری  4بکە).

زیادکردنی خشتەکان بۆ ڕەسمەکان
یەکێک لە باوترین شێوەکانی تێکست لە ڕەسمەکاندا بریتیە لە خشتەکان .خشتەکان زۆرجاربەکاردێن بۆ ڕیزکردنی لیستی
ئەو پارچانەی کە مواسەفات و ژمارەی پارچەیان لەگەڵدایە .خشتەکان زانیاری زۆربەبایەخ دەستەبەردەکەن دەربارەی
دیزاینێک کە ناتوانرێت مەبەست لێی تەنها بە ڕەسم ڕوون بکرێتەوە.
خشتەکان بەزۆری لە پەڕەی ژمێریاری  Spreadsheetدا دروست دەکرێن ئەمەش بەهۆی بوونی خاسیەتی بازدان لە
خانەیەکەوە بۆ خانەیەکی تری خشتەکە تیایاندا .دانستەی خشتەکانی ئۆتۆکاد ڕێگایەکی ئاسان دەستەبەردەکات بۆ
دروستکردنی خشتە لە ڕەسمەکاندا یان لەڕێگەی دروستکردنیان ڕاستەوخۆ لە ئۆتۆکاددا یانیش لە ڕێگەی
هاوردەکردنیانەوە لە بەرنامەیەکی تری وەکو ئێکسلەوە.
دروستکردنی خشتەیەک
پێشئەوەی خشتەیەک دروست بکەیت ئەبێت ژمارەی ڕیزو ستوونەکانی بزانیت .خۆئەگەرلە سەرەتاشەوە لەم ژمارانە
دڵنیا نەبیت هیچ کێشە نییە ،چونکە لە هەچ کاتێکدا بتەوێت دەتوانی ژمارەی ستوون و ڕیزەکانی خشتەکە کەم و
زیادبکەیت .بۆ تاقیکردنەوە دەتوانیت خشتەیەک دروست بکەیت کە لە چوار ڕیزو پێنج ستوون پێکدێت:
 .1لە پانێلی  Annotationی تابی  Homeدا کلیکی ئامرازی  Tableبکە یان لە هێڵی فەرمانەکاندا پیتەکانی  Tbداخڵبکە
بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Insert Tableبکەیتەوە( .سەیری وێنەی  15-9بکە).
 .2لە گروپی  Column & Row Settingsدا بۆ  Columnsژمارە  4و بۆ  Data Rowsیش ژمارە  5داخڵبکە.
 .3کلیکی  OKبکە .دیالۆگ بۆکسەکە دادەخرێت و دەبینیت چوارچێوەکانی خشتەکە دوای نیشاندەردەکەوێت.
 .4خشتەکە ببە بۆ ناوەندی ناوچەی ڕەسمکردن و کلیک بکە بۆئەوەی خشتەکە جێگیربکەیت .بەمە خشتەکە
دەردەکەوێت و نیشاندەریش لە خانەکەی هەرە سەرەوەیدا دەردەکەوێت .لە هەمان کاتیشدا دەبینیت بە هەمان
شێوەی دەستکردن بە فەرمانی تێکست تابی  Text Editorیش لە ناو ڕیبندا دەردەکەوێت.
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وێنەی 15-9

دیالۆگ بۆکس ی
Insert Table

 .5ناونشانێک بۆ خشتەکە داخڵبکە و ئێنتەربکە ،سەرنج بدە کە نیشاندەر بازدەدات بۆ خانەی دواتر.
 .6کە تەواو بوویت لە پڕکردنەوەی خشتەکە لە تابی  Text Editorدا کلیکی  Close Text Editorبکە ،یان هەرتەنها لە
دەرەوەی خشتەکەدا کلیک بکە.
هەرکە تەواو بوویت لە پڕکردنەوەی خشتەکە ،خشتەیەکت دەست دەکەوێت کە دوو ڕیزی زیادەی تێدایە جگە لەو پێنج
ڕیزەی کە خۆت لە هەنگاوی دووەمدا دیاریت کردبوون؛ ئەم دوو ڕیزە بریتین لە ڕیزی ناونیشان لە هەرە سەرەوەی
خشتەکەدا کە تەنها لەیەک ستوون پێکهاتووە ،لەگەڵ ڕیزێکی ترلە ژێرئەودا کە بۆ سەردێڕی ستوونەکان تەرخان
دەکرێت.
زیادکردنی تێکست بۆ خانەکان
دوای ئەوەی خشتەکەت جێگیرکرد دەتوانیت
خانەیەکی خشتە
زۆر بە ئاسانی تێکست بۆ خانەکانی زیاد بکەیت.
ئامادە بۆ نووسینی
تەنها دەبڵ کلیک لەناو خانەکەدا بکە بۆئەوەی
تێکست تیایدا
تابی  Text Editorبکەیتەوە (سەیری وێنەی
 16-9بکە) .نیشاندەری تێکست لەناو
خانەکەدا دەردەکەوێت بۆئەوەی ڕێگەت پێبدات ئەو تێکستەی دەتەوێت لەناو خانەکەدا بینووسیت .بەهۆی تابی Text
 Editorیشەوە دەتوانیت تێکستەکەت فۆرمات بکەیت.
وێنەی 16-9

لێکدانی خانەکان
لە کاتی فۆرماتکردنی خشتەکەتدا لەوانەیە بتەوێت خانە هاوسێکان لێکبدەیت بۆئەوەی خانەیەکی گەورەتریان بۆ
سەردێڕیان مەبەستی تر لێدروست بکەیت .ئەم هەنگاوانە چۆنێتی لێکدانی خانەکان ڕوون دەکەنەوە:
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 .1کلیکی خانەی یەکەم بکە ،بەمە تابی  Table Cellدەردەکەوێت و خانەکەش سەرەداوەکانی دەردەکەون (سەیری
وێنەی  17-9بکە).

وێنەی  :17-9تابی  Table Cellکاتێک دەردەکەوێت کە کلیک لەناو خانەیەکدا دەکەیت .ئەم تابە ئامرازە باوەکانی هاوشێوەی ئیکسلی تێدایە
بۆ فۆرماتکردنی خانە و زیادکردنی فۆرموال بۆ خانەکان

 .2دوگمەی  shiftدابگرە و کلیکی خانەکەی جەمسەرەکەی تری ئەو گروپی خانانە بکە کە دەتەوێت لێکیان بدەیت
(سەیری وێنەی  18-9بکە) .بەمە کۆمەڵە خانە هەڵدەبژێررێن.
وێنەی 18-9

هەڵبژاردنی کۆمەڵە
خانەیەکی خشتەیەک
بەیەکەوە

 .3کلیکی الی ڕاست لەسەرخانە هەڵبژێرراوەکان بکە و لە پێڕستە کورتەکەوە  Merge Cells Allهەڵبژێرە .بەمە
خانە هەڵبژێرراوەکان لێکدەدرێن و دەبنە تاکە خانەیەک .دەشتوانیت کلیکی ئامرازی  Merge Cellبکەیت لە پانێلی
 Mergeی تابی  Table Cellدا.
لە ئۆتۆکاددا دەتوانرێت کرداری لێکدانی خانەکان سنوردار بکرێت بەشێوەیەک کە تەنها خانەکانی هەمان ڕیزبگرێتەوە،
بۆ ئەنجامدانی ئەمە لە پێڕستە کورتەکەی لە هەنگاوی  3دا کلیکی  Merge Cells  By Rowبکە.
بینیمان کە چۆن تابی  Table Cellدەرکەوت کاتێک کە کلیکی خانەیەک دەکەیت .ئەگەرکلیکی خانەیەک بکەیت و ئینجا دەست بکەیت
بە نووسین دەبینیت تابی  Text Editorجێگەی تابی  Table Cellدەگرێتەوە بۆئەوەی ڕێگەت پێبدات گۆڕانکاری لە فۆرماتکردنی
تێکستەکەی ناو خانەکەدا بکەیت.

گۆڕینی ئاراستەی تێکستی ناو خانەکان
دەکرێت گۆڕانکاری لە ئاراستەی تێکستی ناو خانەکاندا بکەیت بۆ گونجاندن لەگەڵ ستایلە جۆراوجۆرەکانی خشتەوە.
بۆ نمونە بۆ بەکارهێنانێکی چاالکانەی بۆشایی خشتەکان بەزۆری سەردێڕی ستوونەکانیان ئاراستەیەکی شاقوڵی هەیە.
ئەم ڕاهێنانەی خوارەوە نیشانی دەدات کە چۆن ئاراستەی تێکستێک لە ئاراستەی ئاسۆییەوە بۆ ئاراستەی شاقوڵی
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بگۆڕیت .پێشئەوەی دەست پێبکەیت لەوە دڵنیابە کە تێکستێکت لەناو خانەیەک یان زیاتری خشتەکەدا داخڵکردووە تا
بتوانیت لە کاتی ئەنجامدانی ڕاهێنانەکەدا گۆڕانکاری لە قەبارەی خانەکەدا بکەیت.
 .1کلیکی خانەکە بکە بۆئەوەی هەڵیبژێریت .دەبێت ئیترسەرەداوەکانی چواچێوەی خانەکە ببینیت .ئەگەرنا پەنجە بە
دوگمەی  Escدابنێ و دیسانەوە کلیکی خانەکە بکەرەوە.
 .2دوگمەی  shiftدابگرە و کلیکی خانەیەکی تر بکە بۆئەوەی کۆمەڵە خانەیەک بەیەکەوە هەڵبژێریت.
 .3کلیکی سەرەداوەکەی بنکەی کۆمەڵە خانە هەڵبژێراوەکە بکە و بیگوێزەرەوە بەرەو خوار .دەبینیت کە هەموو
ڕیزەکە درێژتردەبێتەوە وەکو لە وێنەی  19-9دا نیشاندراوە .ئەم کردارە بۆشایی زیاتربۆ تێکستەکە دابین دەکات تا
بواری خوالنەوەی هەبێت.
وێنەی 19-9

کۆمەڵە خانەیەک
بەیەکەوە هەڵبژێرراون و
درێژکراونەتەوە

 .4کلیکی الی ڕاستی لەسەرخانە هەڵبژێراوەکان بکە و لە پێڕستە
کورتەکەوە  Propertiesهەڵبژێرە بۆئەوەی پالێتی Properties
بکەیتەوە.
 .5لە گروپی  Contentدا کلیکی بژارەی  Text Rotationبکە.

وێنەی 20-9

بژارەی خوالنەوەی
تێکست و پانی
تێکست لە پالێتی
 Propertiesدا

 .6نرخی گۆشەی خوالنەوەی تێکستەکە بگۆڕە بۆ ( 90سەیری
وێنەی  20-9بکە) .دەبینیت تێکستەکە بۆ ئاراستەی شاقوڵی
دەخولێتەوە .کە ئەمەت کرد سەرنجی ئەوە دەدەیت کە بەم
ئاراستیەی تێکستەکە بۆشاییەکی زۆرلە خانەکەدا دروست
دەبێت ،لەبەرئەوە بەالتەوە باشترە پانی خانەکە بگۆڕیت.

 .7لە بەش ی سەرەوەی پالێتی  Propertiesدا کلیکی بژارەی Cell
 widthبکە و نرخێکی گونجاو بۆ پانی خانەکە داخڵبکە .لەوانەیە
پێویستت بە تاقیکردنەوەی چەند نرخێکی جۆراوجۆر هەبێت
تاوەکو دەگەیتە پانییەکی گونجاو بۆ خانەکە.
بەهەمان شێوە دەتوانیت گۆڕانکاری لە کۆمەڵە خانەیەکدا ئەنجام بدەیت لە ڕێگەی گۆڕینی شوێنی سەرەداوەکان وەکو
لە وێنەی  21-9دا نیشاندراوە .بۆ نمونە لە جیاتی گۆڕینی نرخی پانی خانەکە لە هەنگاوی  7دا دەتوانیت سەرەداوی الی
چەپ یان الی ڕاستی کۆمەڵە خانە هەڵبژێرراوەکە بگوازیتەوە.

328

چاپتەری  :9دروستکردنی تێکست

وێنەی 21-9

گۆڕینی پانی کۆمەڵە
خانەیەک بەیەکەوە
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گۆڕینی هاوڕێکی تێکستی خانەکان
جگە لە ئاراستەی تێکستی ناو خانەکان دەتوانیت هاوڕێکی  Justificationتێکستەکەش بگۆڕیت ،بەم شێوەیە:
 .1خانەیەک هەڵبژێرە یان کلیکی بکە و دوگمەی  shiftدابگرە و کلیکی خانەیەکی تر بکە بۆئەوەی کۆمەڵە خانەیەک
هەڵبژێریت.
 .2کلیکی الی ڕاست لەسەر کۆمەڵە خانە هەڵبژێراوەکە بکە و لە
پێڕستە کورتەکەوە  Alignment  Middle Cellهەڵبژێرە .بەمە
تێکستەکەی ناو خانەکە دەچێتە ناوەندی خانەکە .دەشتوانیت
لە پانێلی  Cell stylesی تابی  Table Cellدا کلیکی سەرەتیری فلی
ئاوتی  Top Leftبکەیت و لە لیستەکەدا  Middle Centerهەڵبژێریت.
دەکرێت کۆنترۆڵی کەلێن  Marginی نێوان چوارچێوەی خانە و
تێکستەکەی ناوی بکەیت بۆ هەموو خشتەکە لە ڕێگەی
بەکارهێنانی بژارەکانی  Cell Marginەوە لە پالێتی  Propertiesدا .بۆ
ئەم مەبەستە هەموو خشتەکە هەڵبژێرە و کلیکی الی ڕاست بکە و
 Propertiesهەڵبژێرە .لە پالێتی  Propertiesدا لە گروپی  Tableدا
کلیکی بژارەی  Vertical Cell Marginیان Horizontal Cell Margin
بکە (سەیری وێنەی  22-9بکە).

وێنەی 22-9

بژارەی Vertical
 Cell Marginلە
پالێتی  Propertiesدا

زیادکردن یان سڕینەوەی ڕیز و ستوونی خشتەکان
ئەگەر بتەوێت ڕیزێک یان کۆمەڵە ڕیزێک یان ستوونێک یان کۆمەڵە ستوونێکی خشتەیەک بسڕیتەوە ،دەبێت ئەم
هەنگاوانەی خوارەوە پەیڕەو بکەیت:
 .1کلیکی خانەیەکی ئەو ڕیزە بکە کە دەخوازیت بیسڕیتەوە.
 .2کلیکی الی ڕاست بکە و  Rows  Deleteهەڵبژێرە.
بەهەمان شێوە زیادکردنی ڕیز بۆ خشتەکە بەم شێوەیە دەبێت:
 .1خانەیەکی تەنیشتی ئەو شوێنە هەڵبژێرە کە دەتەوێت ڕیزە نوێیەکەی تێدا زیادبکەیت.
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 .2کلیکی الی ڕاست بکە ،ئەگەربتەوێت ڕیزە نوێیەکە لەسەروو خانە هەڵبژێراوەکەوە بێت ئەوا دەبێت بژارەی Rows
  Insert Aboveهەڵبژێریت .ئەگەر بشتەوێت ڕیزەکە لە ژێرخانەکەوە بێت ئەوە دەبێت بژارەی Rows  Insert
 Belowهەڵبژێریت.
لەوانەیە لە پێڕستە کورتەکەی کلیکی الی ڕاستدا سەرنجی بژارەی  Columnsبدەیت .ئەم بژارەیە بەهەمان شێوەی بژارەی
 Rowکاردەکات و دەتوانیت بەهۆیەوە ستوونی نوێ بۆ خشتەکە زیاد بکەیت.
هەموو ئەم بژارانە لە تابی  Table Cellیشدا هەن سەیری وێنەی  17-9بکە بۆ زانینی شوێنی ئامرازەکان.

زیادکردنی فۆرموال  Formulaبۆ خانەکان
یەکێک لە گرنگترین سوودەکانی بەکارهێنانی پەڕەی ژمێریاری  Spreadsheetئەوەیە کە دەتوانیت فۆرموال بۆ نرخەکانی ناو
خانەیەک بەکاربهێنیت .دانستەی خشتە لە ئۆتۆکاددا ڕێگەت پێدەدات کە فۆرموال و یاسا  Formulaبۆ خانەکان دیاری
بکەیت بۆئەوەی پشت بە بەرنامەی تری وەکو ئێکسل نەبەستیت بۆ دروستکردنی خشتەکانت.
 .1کلیکی ئەو خانەیە بکە کە دەتەوێت فۆرموالکەی
تێدا دابنێیت .تابی  Table Cellدەردەکەوێت.

وێنەی 23-9

ئامرازی
Formula

 .2لە پانێلی  Insertدا کلیکی ئامرازی  Formulaبکە و
 Sumواتە کۆهەڵبژێرە .وەکو لە وێنەی  23-9دا
دەیبینیت.
 .3ئەو خانانە هەڵبژێرە کە دەتەوێت فۆرموالکە بیانگرێتەوە لەڕێگەی کێشانی ویندۆیەکی هەڵبژاردن لەناو خانەکاندا.
بۆ نمونە بۆ دەستکەوتنی کۆی چوارخانەکەی الی سەرەوەی خشتەکە کلیک لە ناو خانەی یەکەم  A2دا بکە و
ویندۆی هەڵبژاردنەکە ڕاکێشە تا دەگەیتە خانەی  .B3دەبینیت کە فۆرموالکە لەو خانەیەدا دەردەکەوێت کە
لەهەنگاوی  1دا هەڵتبژاردبوو (سەیری وێنەی  25-9بکە) .لە هەمان کاتدا دەبینیت لە ڕیبندا لە جیاتی تابی
 Table Cellتابی  Text Editorدەردەکەوێت .ئەمە توانای ئەوەت پێدەدات کە گۆڕانکاری لە فۆرموالکەدا بکەیت
ئەگەر پێویستت بێت.
وێنەی 24-9

هەڵبژاردنی کۆمەڵە
خانەیەک بۆ جێبەجێکردنی
کرداری کۆکردنەوە Sum
بۆیان

وێنەی 25-9

ئەو خانەیەی کە فۆرموال
نوێیەکەی تێدا دادەنرێت
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 .4کلیکی  OKبکە ،بەمە کۆی نرخی خانە هەڵبژێراوەکان لەو خانەیەدا دەردەکەوێت کە لە هەنگاوی  1دا
هەڵتبژاردبوو.
لێرەدا سەرنجی ئەو دەدەیت کە ئەو خانەیەی فۆرموالکەی تێدایە پاشەبنەمایەکی ڕەساس ی نیشان دەدات .ئەم
پاشەبنەمایە ئاماژەیە بۆئەوەی کە خانەکە فۆرموالیەکی تێدایە کە لە ڕاستیدا جۆرێکی تایبەتی تێکستە پێی دەوترێت
 .Fieldئەم پاشەبنەمایە لە چاپکردندا دەرناکەوێت و تەنها بۆئەوەیە تا بتوانیت  fieldsلە جۆرەکانی تری تێکست
جیابکەیتەوە.
بەکارهێنانی کردارە ماتماتیکیەکانی تر
لە ڕاهێنانەکە پێشوودا بینیت کە چۆن دەتوانیت لە پێڕستی  Formulaەوە بژارەی  Sumبەکاربهێنیت .ئەگەر سەیرێکی
بژارەکانی تری ناو ئەو پێڕستە بکەیتەوە (کە لە وێنەی  23-9دا نیشاندراوە) دەبینیت کە بژارەی  Equationیش ی تێدایە.
ئەگەرئەم بژارەیە هەڵبژێریت دەتوانیت فۆرموالکە ڕاستەوخۆ لەناو خانەکەدا داخڵ بکەیت .بژارەی  Equationخۆکارانە
خۆی هێماییەکسان (=) بۆ خانەکە زیاددەکات پێشئەوەی تۆ دەستبکەیت بە چاپکردن لە خانەکەدا.
هەرکە بژارەی  Equationهەڵدەبژێریت دەتوانیت ناونیشانی چەند خانەیەک بەیەکەوە زنجیرەنووس بکەیت بۆئەوەی
کۆمەڵە خانەیەک زیاد بکەیت ،بەم شێوەیە:

=A2+A3+A4...
بەهەمان شێوە دەتوانیت کرداری لێدەرکردن ،لێکدان یان دابەشکردن ئەنجام بدەیت لە ڕێگەی بەکارهێنانی هێمای
لێدەرکردن ( ،)-هێمای لێکدان (*) یان هێمای دابەشکردن ( )/ەوە .بۆ ئەنجامدانی چەند کردارێک لەسەرچەند
خانەیەک دەتوانیت کردارەکان گروپ گروپ بکەیت لەڕێگەی بەکارهێنانی کەوانەوە .بۆ نمونە ئەگەربتەوێت دوو خانە
بەیەکەوە کۆبکەیتەوە و ئەنجامی کۆکردنەوەیان لەگەڵ خانەیەکی تر لێکیان بدەیت ئەوا دەتوانیت ئەم شێوازە
بەکاربەریت:

=(A2+A3)*A4
لەوانەیە لە پێڕستی  Formulaدا سەرنجی بژارەکانی  Averageو  Countدابێت Average .نرخی تێکڕایی کۆمەڵە خانەکە
حیساب دەکات و  Countیش ژمارەی ئەو خانانەت پێدەڵێت کە هەڵتبژاردوون .هەرکە کۆمەڵە خانەیەکت هەڵبژارد
دەبینیت فۆرموالیەک لە خانەکەدا دەردەکەوێت کە ڕاستەوخۆ کردارەکە بەسەرخانە هەڵبژێرراوەکاندا جێبەجێ دەکات.
بۆ نمونە کلیککردنی بژارەی  Averageفۆرموالیەک بەرهەم دێنێت کە لەمەی خوارەوە دەچێت:

)=Average(A1:B5
لەو فۆرموالیەی سەرەوەدا کۆمەڵە خانەکە بەهۆی بەکارهێنانی جووتەخاڵ  colonەوە ئاماژەی پێدراوە .ئەگەر پێویست
بکات کە خۆت فۆرموالکە بنووسیت ئەوا دەتوانیت ئەم شێوازە بەکاربەریت .بۆ زیادکردنی تاکە خانەیەک بۆ کۆمەڵە
خانەکە دەبێت کۆما بەکاربهێنیت ،بەم شێوەیە:

)=Average(A1:B5,C6
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زیادکردنی فۆرموال ڕاستەخۆ بۆ خانەکان
ئەگەرپەلەت بێت دەتوانیت فۆرموال ڕاستەوخۆ بۆ خانەیەک زیاد بکەیت بەهۆی بەکارهێنانی ئامرازی  Formulaەوە .بۆ
ئەنجامدانی ئەمە دەبڵ کلیکی خانەکە بکە و کاتێك کە تابی  Text Editorدەردەکەوێت فۆرموالکە لەناو خانەکەدا
بنووسە ،بەاڵم لەم حاڵەتەدا دەبێت لە سەرەتای فۆرموالکەوە خۆت نیشانەییەکسان (=) داخڵبکەیت ئینجا فۆرموالکە
بنووسیت.
بەمە خانەکە خۆکارانە دەگۆڕیت بۆ خانەیەکی جۆری  .fieldتاکە الیەنی خراپی ئەم ڕێگایە ئەوەیە کە دەبێت خۆت
ناونیشانی خانەکە لێکبدەیتەوە .ئەگەرکلیکی خانەیەک بکەیت ،شوناس ی ڕیزو ستوونەکانی دەردەکەون بۆئەوەی
بەهۆیەوە بتوانیت ئەدرەس ی خانەکە بزانیت.
گۆڕینی فۆرموالکان
ئەگەر بتەوێت گۆڕانکاری لە فۆرموالیەکدا بکەیت ،دەتوانیت دەبڵ کلیکی ئەو خانەیە بکەیت کە فۆرموالکەی تێدایە
بۆئەوەی تابی  Text Editorبکەیتەوە .دەتوانیت ڕاستەوخۆ لە خانەکەدا گۆڕانکاری لە فۆرموالکەدا بکەیت یان ئامرازی
 Formulaبەکاربەریت بۆئەوەی فۆرموالیەکی نوێ دروست بکەیت.
هەناردەکردنی خشتە
لە هەندێک حاڵەتدا پێویستت بەوە دەبێت کە خشتەکانی ئۆتۆکاد هەناردەبکەیتە بەرنامەیەکی ژمێریاری وەکو ئێکسل یان
بۆ داتا بەیسێک .دەتوانیت ئەم کارە ئەنجام بدەیت لە ڕێگەی بژارەیەکی تاڕادەیەک شارراوە وە لە پێڕستیەکی کورتدا ،بەم
شێوەیە:
 .1هەموو خانەکە هەڵبژێرە لە ڕێگەی کلیککردنی چوارچێوەکەیەوە.
 .2کلیکی الی ڕاست لە شوێنێکی دەرەوەی خشتەکەدا بکە و لە پێڕستە کورتەکەوە بژارەی  Exportهەڵبژێرە بۆئەوەی
دیالۆگ بۆکس ی  Export Dataبکەیتەوە .ئەمە دیالۆگ بۆکسێکی باوی کردنەوەی پەڕگەکانە.
 .3ناوێک و شوێنێک دیاری بکە بۆ خشتە هەناردەکراوەکە و کلیکی  Saveبکە.

سەرنجی ئەوە بدە کە پەڕگەکە بە پاشگری  .csvخەزن دەبێت .ئەمە فۆرماتێکی باوی پەڕگە ژمێریاریەکانە کە بە comma-
 delimited fileناسراوە و زۆربەی بەرنامەکانی ژمێریاری وەک ئێکسڵ و ئەکسس دەتوانن بیخوێننەوە .بەاڵم ئەوە بزانە
کاتێک کە خشتەی ئۆتۆکاد لە ئێکسڵدا دەکەیتەوە خشتەکە هیچ لە فۆرموالکانی تێدا نامێنێت.
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هاوردەکردنی خشتە
شتێکی نا ئاسایی نییە کە خشتەکان لە ئێکسڵدا دروست بکرێن لە الیەن کەسانێکەوە کە ئەرکی ڕەسمکردنیان نەگرتۆتە
ئەستۆ و بەرنامەی ئۆتۆکادیش بەکارناهێنن .لەم حاڵەتانەدا دەتوانیت زۆربە ئاسانی خشتەکە هاوردەبکەیتە ناو
ئۆتۆکادەوە و بیانگۆڕیت بۆ خشتەی ئۆتۆکاد.
دوو ڕێگا هەیە بۆ هاوردەکردنی خشتە لە ئێکسلەوە :یەکەمیان ئەوەیە کە دەتوانیت خشتەکە لە ئێکسلدا کۆپی بکەیت و
لە ناو ئۆتۆکاددا بیلکێنیت ،دووەمیشیان ئەوەیە کە دەکرێت لینکێکی داتا دروست بکەیت .لە ڕێگای یەکەمیاندا کۆپیەکی
سادەی داتا هاوردەکراوەکانت دەست دەکەوێت ،بەاڵم ئەگەر ڕێگەی دووەمیان بەکاربەریت ئەوا داتا هاوردەکراوەکە
هەمیشە توانای بەڕۆژبوونەوەی هەیە و هەر گۆڕانکاریەک لە پەڕگە بنەڕەتیەکە لە ئێکسلدا بکرێت یەکسەرلە
ئۆتۆکادیشدا دەیبینیت.
ڕێگای کۆپی و لکاندنەکە بەم شێوەیە ئەنجام دەدرێت:
 .1لە بەرنامەی ئێکسلدا ئەو خانانە هەڵبژێرە کە دەتەوێت بیان نێریت بۆ بۆ بەرنامەی ئۆتۆکاد و کۆپیان بکە.
 .2لە ئۆتۆکاددا  Edit  Paste Specialهەڵبژێرە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Paste Specialبکەیتەوە (سەیری وێنەی
 26-9بکە).
وێنەی 26-9

دیالۆگ بۆکس ی
Paste Special

 .3لە لیستەکەی ناو بۆکسەکەدا  AutoCAD Entitesهەڵبژێرە و کلیکی  OKبکە .خشتە هاوردەکراوەکە لە تەنیستی
نیشاندەردا دەردەکەوێت و دوای دەکەوێت.
 .4لە شوێنێکدا کلیک بکە بۆئەوەی خشتەکە لە ڕەسمەکەدا جێگیر بکەیت.
هەرکە خشتەکە جێگیرکرا دەتوانیت ئیترهەموو شێوازەکانی گۆڕانکاریکردن لە خشتەکانی ئۆتۆکاددا کە پێشتر لەم
چاپتەرەدا تاوتوێکران بەکاربهێنیت.
ئەگەربخوازیت کە خشتەیەک هاوردەبکەیت کە بەستەرێکی بۆ پەڕگە ئەسڵیەکەی ئێکسڵ تێدابێت ئەوا دەبێت لە
دیالۆگ بۆکسەکەدا دوگمەی ڕادێۆیی  Paste Linkهەڵبژێریت.
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جگە لە توانای هاوردەکردنی پەڕگەی ئێکسل بە تەواوی دەشتوانیت تەنها بەشێک لە پەڕگەکە هاوردەبکەیتە ناو
خشتەتەیەکی هەبوو لە ئۆتۆکاددا بەم شێوەیە:

 .1خانەیەک یان کۆمەڵە خانەیەک هەڵبژێرە و لە پانێلی  Dataی تابی Table
 Cellدا کلیکی دوگمەی  Link Cellبکە .دیالۆگ بۆکس ی Select a Data Link
دەکرێتەوە.

 .2لە لیستەکەی ناو بۆکسەکەدا کلیکی Create a New Excel Data Link
بکە .دیالۆگ بۆکس ی  Enter Data Link Nameدەردەکەوێت.

 .3ناوێک بۆ بەستەری داتاکانت داخڵ بکە و کلیکی  OKبکە .دیالۆگ بۆکس ی New
 Excel Data Linkدەکرێتەوە.

 .4لە سووچی ڕاستی سەرەوەی دیالۆگ بۆکسەکەدا کلیکی دوگمەی  Browseبکە و
بۆ ئەو پەڕگەی ئێکسلە بگەڕێ کە دەتەوێت هاوردەی بکەیت .هەرکە پەڕگەکەت
هەڵبژارد پێشبینێکی پەڕگەکە لە دیالۆگ بۆکسەکەدا دەردەکەوێت .هەروەها
هەندێک بژارەی زیاتریش دەردەکەون کە بەهۆیانەوە دەتوانیت تاکە بڕگەکانی
پەڕگەکە هەڵبژێریت بۆ هاوردەکردنیان.
 Link Entire Sheet .5هەڵبژێرە یان بژارەی  Link to Rangeبەکاربهێنە بۆ ئەوەی
زنجیرە خانەیەک هەڵبژێریت.
 .6لە دیالۆگ بۆکس ی  New Excel Data Linkدا کلیکی  Okبکە و هەروەها لە دیالۆگ
بۆکس ی  Select a Data Linkیشدا کلیکی  OKبکە.
هەرکە ئەم هەنگاوانەت ئەنجامدا ئیترهەرکاتێک گۆڕانکاریەک لە پەڕگە ئەسڵیەکە لەناو
ئێکسلدا ئەنجام بدەیت ئەوا لە ئۆتۆکاددا لەم گۆڕانکاریانە ئاگاداردەکرێیتەوە و بژارەی
ئەوەشت دەدرێتێ کە خشتە هاوردەکراوەکە بەڕۆژبکەیتەوە تا گۆڕانکاریەکانی تێدا
دەربکەوێت.
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ئەوەش بزانە ئەگەرقەبارەی پەڕگەکەی ئێکسل گەورەبێت ئەوا لەوانەیە ئۆتۆکاد هەندێک کاتی زیاتری پێوست بێت بۆ
هاوردەکردنی داتاکان لە هەنگاوی  5دا.
گۆڕینی ئەستورایی هێڵی خشتەکان
ڕازاندنەوەی خشتەکان تەنها بە ڕێکخستنی تێکستی ناویان پێکنایەت .هێڵەکانی ناو خشتەکەش زۆر گرنگن .بۆ نمونە
دەتوانیت لەڕێگەی ئەستورکردنی هێڵی چوارچێوەی خانەیەک یان چەند خانەیەکەوە زانیاریەکانی ناو خانەکە زەقتر
بکەیتەوە.
پێشئەوەی بتوانیت کاریگەریەکانی ڕێکخستنی ئەستورایی هێڵەکان لەسەرچوارچێوەی خانەکە ببینیت پێویستت بەوەیە کە دەرکەوتنی
ئەستورایی هێڵ هەڵبکەیت .بۆ ئەمە مەبەستە  Format  Lineweightهەڵبژێرە و بژارەی  Display Lineweightهەڵبکە و کلیکی OK
بکە.

دەتوانیت کۆنترۆڵی ئەستورایی هێڵی چوارچێوەی خانەکان بکەیت
بەم شێوەیە:
 .1خانەیەک هەڵبژێرە بەهۆی کلیککردنیەوە ،یان کۆمەڵە
خانەیەک هەڵبژێرە لەڕێگەی کلیککردنی خانەیەکەوە بۆ
هەڵبژاردنی و پاشان داگرتنی دوگمەی  shiftو کلیککردنی
خانەیەکی ترەوە.

وێنەی 27-9

دیالۆگ بۆکس ی
Cell Border
Properties

 .2لە پانێلی  Cell Stylesی تابی  Table Cellدا Edit Borders
هەڵبژێرە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی Cell Border Properties
بکەیتەوە (سەیری وێنەی  27-9بکە) .دەتوانیت ئەم دیالۆگ
بۆکسە بەکاربەریت بۆ جوانکردنی دەرکەوتنی هێڵەکانی ناو خشتەکە.
 .3کلیکی لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Lineweightبکە و ئەستوراییەکی هێڵ هەڵبژێرە.
 .4ئەو هێڵەی چوارچێوەی خانەکە یان خانەکان هەڵبژێرە کە دەتەوێت بیگۆڕیت لە ڕێگەی کلیککردنییەکیک لە
ئامرازەکانی کە لە دەوری ویندۆکەی ناو دیالۆگ بۆکسەکەدا دانراون (لە وێنەی  27-9دا نیشاندراون).
 .5کلیکی  OKبکە بۆئەوەی
گۆڕانکاریەکان بەسەر
چواچێوەکاندا جێبەجێ
بکەیت (سەیری وێنەی 28-9
بکە).

وێنەی 28-9

کۆمەڵە خانەیەک ئەستواریی
هێڵی چوارچێوەکانیان
ئەستور
تر
گۆڕاوە بۆ هێڵی
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لە دیالۆگ بۆکس ی  Cell Border Propertiesەوە دەتوانیت ڕەنگی هێڵەکانی خشتەکەش بگۆڕیت لەڕێگەی هەڵبژاردنی
ڕەنگێکەوە لە لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Colorەوە.
گۆڕینی ڕەنگی پاشەبنەمای خانەکان
جگە لە توانای کۆنترۆڵکردنی چوارچێوەی خشتەکان دەشتوانیت ڕەنگی پاشەبنەمای خانەکان بگۆڕیت ئەمەش
لەڕێگەی ئامرازی  Background Fillەوە کە لە پانێلی  Cell Stylesی تابی  Table Cellدایە ،یان لە ڕێگەی پالێتی Properties
ەوە بۆ خانە هەڵبژێرراوەکان .کۆمەڵە خانەیەک هەڵبژێرە و کلیکی الی ڕاست بکە و  Propertiesهەڵبژێرە بۆئەوەی پالێتی
 Propertiesبکەیتەوە .لە پالێتەکەدا لە ژێر گروپی  Cellدا کلیکی بژارەی  Background Fillبکە و ڕەنگێک بۆ پاشەبنەماکە
هەڵبژێرە.
زیادکردنی گرافیک بۆ خانەکان
یەکێک لە دانستە سەرنجڕاکێشەکانی ترلە ئامرازەکانی ڕازاندنەوەی خشتەکان بریتیە لە توانای زیادکردنی بلۆک بۆ
خانەکان .ئەم کردارە بۆی هەیە زۆر بەسوود بێت ئەگەربتەوێت وێنەی گرافیکی بخەیتە ناو خشتەکەتەوە .زیادکردنی
بلۆک بۆ خانە بەم شێوەیە دەبێت:
 .1کلیکی خانەیەک بکە بۆ هەڵبژاردنی.

 .2لە پانێلی  Insertی تابی  Table Cellدا کلیکی ئامرازی Block
بکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی Insert a Block in a Table Cell
بکەیتەوە (سەیری وێنەی  29-9بکە).

وێنەی 29-9

دیالۆگ بۆکس ی
داخڵکردنی
بلۆک بۆ ناو
خانەکان

 .3لە لیستی  Nameەوە ناوی بلۆکێک هەڵبژێرە ،یان کلیکی
دوگمەی  Browseبکە بۆئەوەی پەڕگەی بلۆکەکە لە شوێنێکی
ترەوە هاوردەبکەیت.

 .4هەرکە بلۆکەکەت هەڵبژارد و ڕێکخستنەکانیشت لە گروپی  Propertiesی دیالۆگ بۆکسەکەوە دیاریکرد کلیکی OK
بکە .بەمە بلۆکەکە لەناو خانە هەڵبژێرراوەکەدا دەردەکەوێت.
گروپی  Propertiesلە دیالۆگ بۆکسەکەدا ڕێگەت پێدەدات کە الگرتن و قەبارەی بلۆکەکە دیاری بکەیت .لە بنەڕەتدا
بژارەی  AutoFitهەڵکراوە .ئەم بژارەیە قەبارەی بلۆکەکە ڕێکدەخات بۆئەوەی لەگەڵ قەبارەی خانەکەدا بیگونجێنێت.
دروستکردنی ستایلی خشتەکان
زۆرانێک لە بەکارهێنەران چەند فۆرماتێکی خشتەیان هەیە کە بەزۆری بەکاریان دەبەن .بۆ نمونە خشتەکانی دەرگا و
ویندۆکان لە ڕەسمە بیناسازیەکاندا لە زۆرلە پڕۆژەکاندا لە یەک دەچن .لە بەرئەمە ئۆتۆکاد توانای دروستکردنی ستایلی
خشتەی خۆکردی تێدا دەستەبەرکراوە .دەتوانیت ستایلێک یان چەند ستایلێکی خشتە دروست بکەیت لە سەربنچینەی
ئەو ڕێکخستنانەی خشتەکان کە بەزۆری بۆ خشتەکانی پڕۆژەکانت بەکاریان دەهێنیت .بەم شێوەیە هەرکاتێک ویستت
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خشتەیەکی نوێ ڕێکبخەیت دەتوانیت یەکێک لەو ستایلە خۆکردانە بەکاربهێنیت و کات و ماندووبوونێکی زۆر بۆ خۆت
بگێریتەوە.
ستایلەکانی خشتە ڕێگەت پێدەدەن کە تایبەتمەندییەکانی تایتڵ و سەردێڕی ستوونەکان و داتای ناو خانەکان ڕێکبخەیت
بەشێوەیەک کە هەموو ئەو جارانەی کە خشتەیەکی نوێ دروست دەکەیت پێویستت بە ڕێکخستنیان نابێت.
دروستکردنی ستایلی خشتە بەم شێوەیەی خوارەوە دەبێت:
وێنەی 30-9

 .1لە پانێلی  Tablesی تابی  Annotateدا کلیکی ئامرازی  Table Styleبکە یان
لە هێڵی فەرمانەکاندا پیتەکانی  tsداخڵ بکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی
 Table Styleبکەیتەوە .لە دیالۆگ بۆکسەکەدا ستایلی خشتەی
 Standardدەبینیت ،وەکو لە وێنەی  30-9دا نیشاندراوە.

دیالۆگ بۆکس ی
Table Style

 .2کلیکی دوگمەی  Newبکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی Create New Table
 Styleبکەیتەوە ،وەکو لە وێنەی  30-9دا نیشاندراوە .ئەمە ئەو شوێنەیە
کە ناوی ستایلە نوێیەکەی تێدا داخڵ دەکەیت.
 .3ناوێک بۆ ستایلەکە داخڵ بکە وکلیکی  Continueبکە بۆئەوەی
دیالۆگ بۆکس ی  New Table Styleبکەیتەوە (سەیری وێنەی
 31-9بکە).

وێنەی 31-9

دیالۆگ بۆکس ی
Create New
Table Style

 .4ستایلەکەت ڕێکبخە لە ڕێگەی بژارەکانی ناو دیالۆگ
بۆکسەکەوە و پاشان کلیکی  OKبکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکسەکە دابخەیت.
 .5کلیکی  Closeبکە بۆئەوەی لە دیالۆگ بۆکس ی  Table Styleیش بچیتە دەرەوە.
وێنەی 32-9

دیالۆگ بۆکس ی New
Table Style

دەبینیت کە ستایلە نوێیەکە لە لیستی ستایلەکان لە دیالۆگ بۆکس ی  Table Styleو لیستی ستایلەکانی پانێلی Tables
یشدا دەردەکەوێت .ئەگەربتەوێت گۆڕانکاری لە ستایلێکی خشتەی هەبوودا ئەنجام بدەیت دیسانەوە دیالۆگ بۆکس ی
 Table Styleبکەرەوە و لە لیستی ستایلەکاندا ئەو ستایلە هەڵبژێرە کە دەتەوێت بیگۆڕیت و کلیکی دوگمەی  Modifyبکە.
ئەمە دیالۆگ بۆکس ی  Modify Table Styleدەکاتەوە کە ڕێگەت پێدەدات گۆڕانکاری لە ستایلەکەدا ئەنجام بدەیت.
دیالۆگ بۆکس ی  Modify Table Styleهەمان دیالۆگ بۆکس ی  New Table Styleە کە لە وێنەی  32-9دا نیشاندراوە
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هەرکە ستایلێکت دروستکرد دەتوانیت لە گروپی  Table Styleی دیالۆگ بۆکس ی  Insert Tableەوە هەڵیبژێریت (سەیری
وێنەی  33-9بکە).
وێنەی 33-9

گروپی  Table Styleلە
دیالۆگ بۆکس ی Insert Table
دا

دەشتوانیت دیالۆگ بۆکس ی  New Table Styleلە ڕێگەی کلیککردنی دوگمەی  Launch the Table Style dialogەوە کە
لەالی ڕاستی لیستی ستایلەکانەوەیە بکەیتەوە .کلیککردنی ئەم دوگمەیە دیالۆگ بۆکس ی  Table Styleدەکاتەوە و تیایدا
دەتوانیت کلیکی دوگمەی  Newبکەیت بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  New Table Styleبکەیتەوە.
ئەگەروردترسەیری دیالۆگ بۆکس ی  New Table Styleی وێنەی  32-9بکەیت دەبینیت کە لە هەنگاوی  4ی ڕاهێنانەکەی
پێشوودا هەرس ێ تابەکانی سەرووی دیالۆگ بۆکسەکە هەمان کۆمەڵە بژارەیان تێدایە .لەم دیالۆگ بۆکسەوە دەتوانیت
بژارەکانی فۆرماتکردنی تێکست بۆ هەریەکە لەم س ێ بڕگانەی خشتە دیاری بکەیت :داتا ،سەردێڕی ستوون ،و تایتڵ.

لە گروپی  Starting Tableەوە دەتوانیت خشتەیەکی هەبوو وەکو بچینەیەک بۆ ستایلەکە هەڵبژێریت .لە گروپی General
یشەوە دەتوانیت ئەوە دیاری بکەیت کە ئایا تایتل و سەردێڕی ستوونەکان لە سەرەوە یان لە خوارەوەی خشتەکەدا
دەربکەون.
دەتوا نیت هەچ بڕگەیەکی خشتەکە دەتەوێت لە لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Cell Stylesەوە لە الی ڕاستی سەرەوەی
دیالۆگ بۆکسەکەدا هەڵبژێریت .لەو کاتەی کە گۆڕانکاری لەم لیست و بژارانەدا دەکەیت گرافیکەکەی الی چەپی دیالۆگ
بۆکسەکە پێشبینێکی کاریگەریەکانی ئەم گۆڕانکاریانەت لەسەر ستایلەکە نیشان دەدات.
گروپی  Cell Stylesیش س ێ تابی تێدایە  General :و  Textو  .Borderتابی  Generalبژارەی بۆ فۆرماتکردنی ئەو جۆرە
خانانەی تێدایە کە لە لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Cell Stylesدا هەڵتبژاردووە .لە تابی  Textیشەوە دەتوانیت ستایلی
تێکست و بەرزی گۆشە  Angle Heightو ڕەنگی تێکستی ناو خانەکان ڕێک بخەیت .بژارەی  Borderیش ڕێگەت پێدەدات کە
کۆنترۆڵی ڕەنگ و ئەستورایی هێڵی چوارچێوە و هێڵەکانی ناو خشتەکە بکەیت .بژارەکانی ئەم تابە بەهەمان ئەو شێوەیە
کاردەکەن کە لە دیالۆگ بۆکس ی  Cell Boder Propertiesدا لە بەشێکی پێشووی ئەم چاپتەرە باسکرا.

چاپتەری  :9دروستکردنی تێکست

پوختە
دروستکردن و ئەنجامدانی گۆڕانکاری لە تێکست ئەرکێکە کە هەموو یەکێک لە کاتێک لە کاتەکاندا پێویستی بەوە دەبێت
کە بەکاری بهێنێت .لەو حاڵەتانەدا کە تەنها پێویستت بەوەیە کە گۆڕانکاری لە تێکستی هەبووی ناو ڕەسمەکەتدا ئەنجام
بدەیت ئەوا تەنها دەبڵ کلیکی تێکستەکە بکە و ئەو گۆڕانکاریانەی کە دەتەوێت لە چوارچێوەی تێکستەکەدا ئەنجام بدە.
گۆڕانکاریەکان لە فۆرماتکردندا کەمێک گرانترن بەاڵم ئەگەر ئاشنای زۆربەی بەرنامەکانی تری نووسینی تێکست بیت
ئەوا دەبینیت کە دانستەی تێکست نووسین لە ئۆتکاتدا بەهەمان شێوەی ئەوەی بەرنامەی وۆرد و ئەوانی تر کاردەکات.
دروستکردنی تێکست پێویستی بە شارەزایی لەسەرشێوازەکانی سکێڵکردنی تێکستەکەت هەیە بەشێوەیەکی دروست
بۆئەوەی کێشەت بۆ دروست نەبێت لەکاتی دەرکەوتن و چاپکردنی ڕەسمەکاندا.
جۆرێکی ترلە ئامرازەکانی ڕوونکردنەوەی ڕەسمەکانت کە پێویستت بەوەیە کە زانیاریەکی باشت لەسەری هەبێت بریتیە
لە پێوانەکردن .لە چاپتەری داهاتوودا فێری ئامرازەکانی دانانی پێوانەکردنەکان دەبیت لە ئۆتۆکاتدا.
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پێوانەکردنەکان یەکێکن لە بەشە هەرە گرنگەکانی ڕەسمە تەکنیکی و ئەندازەییەکان .دەتوانیت تا ڕادەیەکی زۆربڵێیت کە
پێوانکردنەکان هۆی سەرەکین بۆئەوەی کە ڕەسمە ئەندازەییەکانمان بەیارمەتی کۆمپیوتەردروست دەکەین ،چونکە
پێوانەکردنەکان زانیاری زۆرهەستیاردەربارەی دیزاینکردنەکانمان دەخەنەڕوو .پێش داهێنانی ئۆتۆکاد پێوانەکردنەکان
بەکاردەهاتن بۆ گەیاندنی چەند ڕێژەیەکی تایبەت لە دیزاینەکاندا .ئێستا لە ئۆتۆکاددا دەتوانرێت پێوانەکردنی کاتی
بەکاربهێنرێن بۆ چاودێریکردنی پێوانە هەستیارەکانی ناو ڕەسمەکان.
زیادکردنی پێوانەکردن بۆ ڕەسمەکان زۆر ئاسانە .لەم چاپتەرەدا جۆرەکانی پێوانەکردنەکان تاوتوێ دەکەین و چۆنێتی
جێبەجێکردنیشیان بۆ ڕەسمەکان ڕوون دەکەینەوە .یەکێک لە ڕوواڵەتە هەڵخەڵتێنەرەکانی پێوانەکردن لە ئۆتۆکاددا
بریتیە لە تێگەیشتن لە هاوکۆلکەی سکێڵکردن .بە هەمان شێوەی تێکست بۆ پێوانەکردنەکانیش پێویستت بە
بەکارهێنانی هاوکۆلکەیەکی سکێڵکردن دەبێت بۆئەوەی بەشێوەیەکی دروست دەربکەون لە ڕەسمەکانتدا.
سەرباری ئەمە بەوپێیەی چەندین ستاندارد و ستایلی جۆراوجۆر بۆ پێوانەکردنەکان هەن ،ئۆتۆکاد چەندین بژارەی
دەستەبەرکردووە کە بەهۆیانەوە دەتوانیت پێوانەکردنەکان تەواو بەو شێوەیە ڕێکبخەیت کە دەیخوازیت .بەاڵم بوونی
ئەم هەموو بژارە و ڕێکخستنانە وادەکەن هەست بە سەرلێشێوان بکەیت ،بە تایبەتی کاتێک دەتەوێت شێوەی دەرکەوتنی
پێوانەکردنەکان بڕازێنیتەوە.
ئەم چاپتەرە ئەم بابەتانەی خوارەوە لە خۆ دەگرێت:
 تێگەیشتن لە بەشەکانی پێوانەکردنێکی ئۆتۆکاد
 دانانی پێوانەکردنەکان لە بۆشایی مۆدێل یان لەیئاوتدا
 ڕەسمکردنی پێوانکردنە هێڵیە کان
 پێوانکردنی تەنە گۆشە ناڕاستەکان

 زیادکرنی سەرنجێک لە ڕێگەی تیرئاسایەکەوە بە بەکارهێنانی ئامرازی Leader
 بەکارهێنانی پێوانەکردنی هەماهەنگکراو Ordinate Dimensions
 زیادکردنی سەرنجی ڕێپێدان Tolerance notation
 ئەنجامدانی گۆڕانکاری لە پێوانەکردنەکاندا
 ڕێکخستنی شێوەی دەرکەوتنی پێوانەکردنەکان
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ئەگەربەم زووانە بواری کاری  3Dت بەکارهێناوە لەوە دڵنیابە کە بواری کارەکەت بگۆڕیتەوە بۆ  Drafting & Annotationپێشئەوەی دەستبکەیت
بەڕاهێنانەکانی ئەم چاپتەرە .بۆ ڕێنمایی لەسەرچۆنێتی هاتوچۆکردن لە نێوان بواری کارەکاندا سەیری بەش ی '' ناسینی بواری کاری مۆدێلکردنی ''3D
چاپتەری  6ی کتێبەکە بکە.

تێگەیشتن لە بەشەکانی پێوانەکردنێکی ئۆتۆکاد
پێشتر کە ڕەسمکردن بە دەست ئەنجام دەدرا زانینی ناوی جۆرەکانی پێوانەکردن ئەوەندە گرنگ نەبوو ،بەاڵم ئێستا کە
بەرنامەی کۆمپیوتەری وەکو ئۆتۆکاد بەکاردەبرێت بۆ ڕەسمکردن زانینی ناوی پێوانەکردنەکان گرنگە بۆئەوەی ئاسانتر بیان
ناسیتەوە و لە پۆڵێنکردنیان تێبگەیت.
وێنەی  1-10پێوانەکردنێکی ئاسایی نیشاندەدات لەگەڵ ناوی بەشەکانی .هەموو ئەم بەشانە لە هەموو ستایلەکانی
پێوانەکردنەکاندا دەرناکەون .بۆ نمونە هێڵەکانی ئەملوالی پێوانەکردنەکان  Dimension line extensionتەنها لە ڕەسمە
ئارکیتێکتوریەکاندا بەکاردێن .تەنانەت ڕەسمە ئارکیتێکتۆریەکانیش لە کاتی دانانی پێوانەکردن بۆ درێژییە ڕاستەکان
سەرەتیربەکارناهێنن .لە جیاتی ئەمە چوکڵەیەک بەکاردێت کە لە هێڵێکی الری قەدبڕدەچێت.
لەگەڵ خوێندنەوەی ئەم چاپتەرەدا لەوانەیە کاتێک کە پێویستت بە ناوەکانی پێکهاتەکانی پێوانەکردنەکان بێت
بگەڕێیتەوە بۆ وێنەی  .1-10لە نزیک کۆتایی چاپتەرەکەدا بەشێک هەیە بەناوی ''ڕێکخستنی شێوەی دەرکەوتنی
پێوانەکردنەکان'' کە باس ی چۆنێتی گۆڕینی شێوەی دەرکەوتنی پێوانەکردنەکان دەکات بۆ ئەوەی لەگەڵ ستایلی
ڕەسمەکەدا بیان گونجێنیت .لەم بەشەدا زیاتردەربارەی پێکهاتەکانی پێوانەکردنە کان فێردەبیت.
وێنەی 1-10

پێکهاتەکانی پێوانەکردن
بۆ دوو ستایلی باو
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دانانی پێوانەکردنەکان لە بۆشایی مۆدێل یان لەیئاوتدا
گەورەترین پرسیار کە لەالی بەکارهێنەری نوێ لەسەردانانی پێوانەکردنەکان دروست دەبێت ئەوەیە ئایا دەبێت لەچ
بۆشاییەکی ڕەسمکردندا ئەم پێوانەکردنانە دابنرێن .هەرتەواو بەهەمان شێوەی تێکست دەتوانرێت پێوانەکردنەکانیش
لە بۆشایی مۆدێلیش و لە لەیئاوتەکانیشدا دابنرێن .ئەمە هەڵبژادنێکی گرنگە چونکە کاریگەری دەبێت بۆ سەرئەو ڕێگایەی
کە پێوانەکردنەکانیان پێ ڕێک دەخەیت .ئەمەی خوارەوە چەند خاڵێکن کە یارمەتیت دەدەن لە بڕیاردان لە شوێنی دانانی
پێوانەکردنەکاندا:
 oدەتوانیت پێوانەکردنەکان لە لەیئاوتدا دابنێیت؛ سوودی سەرەکی ئەمە ئەوەیە کە دەتوانیت ڕاستەوخۆ قەبارەی
تێکست و سەرەتیرو دانستەکانی تری پێوانەکردنەکان بە قەبارەی دروست دیاری بکەیت بێئەوەی پێویستت بە
زیادکردنی سکێڵە ڕوونکراوەکان  Annotative Scalesهەبێت .الیەنی خراپی ئەم شێوازە ئەوەیە کە ناتوانرێت
پێوانەکردنەکان لە کاتی کارکردن لەسەرڕەسمەکان لە بۆشایی مۆدێلدا ببینرێن یان گۆڕانکاریان تێدا بکرێت.
بۆئەوەی پێوانەکردنەکان ببینیت یان گۆڕانکاریان تێدا بکەیت پێویستت بەوەیە کە بچیتە لەیئاوتەوە واتە بۆشایی
پەڕەوە یان لە لەیئاوتەکەوە بچیتە بۆشایی مۆدێلەوە کە ناسراوە بە بۆشایی مۆدێلی سەربەست Floating Model
 .Spaceهەرچەندە پێوانەکردن دانستەیەکی هەیە کە پێی دەوترێت پێوانەکردنی هاوبەند Associative
 Dimensioningکە بەهۆیەوە پێوانەکردنەکان لەگەڵ ئەو گۆڕانکاریانەی کە لەو تەنانەی پێوانەیان دەکەن ئەنجام
دەدرێن ئەوانیش خۆکارانە بگۆڕڕێن تا پێوانەی دروست نیشان بدەن بێئەوەی پێویست بکات کە خۆت دەستکاریان
بکەیت .هیچ گرنگیش نییە لە بۆشایی مۆدێل یان لە بۆشایی پەڕەدا پێوانەکردنەکان دروست دەکەیت و دادەنێیت.
 oدەتوانیت پێوانەکردنەکان ڕاستەوخۆ لە بۆشایی مۆدێلدا زیاد بکەیت؛ سوودی ئەم شێوازە ئەوەیە کە هەمیشە
دەتوانیت پێوانەکردنەکان ببینیت و لە هەمان کاتدا گۆڕانکاری لە تێکست و گرافیکیشدا ئەنجام بدەیت .الیەنی
خراپی ئەم شێوازە ئەوەیە کە دەبێت لەوە دڵنیابیت کە سکێڵی ئەنۆتەیتیڤ بەکاردەبەیت و سکێڵی دروست و
گونجاویشت بۆ پێوانەکردنەکان بەکارهێناوە .ئەمە زامنی ئەوە دەکات کە تێکست و سەرتیرەکان بە قەبارەی دروست
لەکاتی چاپکردنی ڕەسمەکەدا دەربکەون.
تەنانەت ئەگەر بڕیاربدەیت کە هەموو پێوانەکردنەکان لە لەیئاوتدا دابنێیت ،هەرپێویستت بەوەیە کە لە چۆنێتی
کارکردنی ئەو پێوانکردنانەی کە لە بۆشایی مۆدێلدا دروستکراون تێبگەیت .چەندین ڕەسمی بێشومارهەن کە بە وەشانە
کۆنەکانی ئۆتۆکاد دروستکراون و تیایاندا پێوانەکردنەکان لە بۆشایی مۆدێلدا دانراون .ئەگەر بەشێوەیەکی پڕۆفیشنااڵنە
لەسەر ئۆتۆکاد کاربکەیت ئەوا ئەم ڕەسمە کۆنانەت هەردێنە ڕێ.
کۆنترۆڵکردنی قەبارەی پێوانەکردنەکان
کاتێک کە دەست دەکەیت بە بەکارهێنانی پێوانەکردنەکان لە ئۆتۆکاددا و لە بۆشایی مۆدێلدا کاردەکەیت لەوانەیە ببینیت کە سەرەتیرو
تێکستەکان زۆربچووکن لە چاو تەنەکانی ناو ڕەسمەکەتدا .ئەمە حاڵەتێکی باوە کە زۆربەی بەکارهێنەرە نەشارەزاکان تووش ی دەبن.
ئەگەرئەمە ڕوویدا ئەوا پێویست دەکات کە ئەو شێوازە بگۆڕیت کە ئۆتۆکاد پێکهاتەکانی پێوانەکردنەکانی پێ سکێڵ دەکات .هەرڕێک وەکو
تێکست ،پێکهاتەکانی پێوانەکردنەکان وەکو تێکست و سەرەتیرەکان پێویستیان بە سکێڵکردنە بۆئەوەی بە درووستی دەربکەون لە بۆشایی
مۆدێلدا (سەیری چاپتەری  9بکە) .دەتوانیت دانستەی  Annotative Scaleبەکاربەریت بۆ دانانی سکێڵ بۆ پێوانەکردنەکان .کرداری
بەکارهێنانی سکێڵە ڕوونکراوەکان بۆ پێوانەکردنەکان بە هەمان شێوەی ئەوەیە کە بۆ تێکستەکان ئەنجام دەدرێت .بۆ زانیاری زیاترلەسەر
 Annotative Scaleسەیری بەش ی ''تێگەیشتن لە تێکست و سکێڵ'' لە چاپتەری  9دا بکە.
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ڕەسمکردنی پێوانکردنە هێڵیەکان
باوترین جۆری پێوانەکردنەکان کە زۆرترین بەکارهێنانی هەیە پێوانەکردنی هێڵی  Linaer Dimensionیە ،کە
پێوانەکردنێکی ڕاست گۆشەیە کە پانی و درێژی تەنەکان دەپێوێت .بۆ ئەم مەبەستە ئۆتۆکاد س ێ ئامرازی
دەستەبەرکردووە :هێڵی  ،Linearبەردەوام  ،Continueو هێڵەبنەڕەت  .Baselineدەتوانیت زۆربە ئاسانی لە پانێلی
 Dimensionی تابی  Annotateەوە بەم س ێ ئامرازانە بگەیت.

ئامرازەکانی پێوانەکردن لە پانێلی  Annotationی تابی  Homeیشدا هەن ،بەاڵم ئێمە لێرەدا بەزۆری تابی Annotate
بەکاردەبەین.

دانانی پێوانەکردنە ئاسۆیی و ستوونیەکان
پێوانەکردنە هێڵیەکان ئەوانەن کە بە ستوونی یان ئاسۆیی هاوڕێککراون .ئەم جۆرە بەش ی هەرە زۆری پێوانەکردنەکان
پێک دێنن لە زۆربەئ پڕۆژەکاندا .ئەم هەنگاوانە وەسفی چۆنێتی دانانی پێوانەکردنی هێڵی دەکەن:
 .1لە پانێلی  Dimensionی تابی  Annotateەوە ئامرازی  Linearهەڵبژێرە،
یان لە هێڵی فەرمانەکاندا پیتەکانی  dliداخڵ بکە.
 .2لە پەیامی  Specify first extension line origin or <select object>:دا دوگمەی
 Shiftدابگرە و کلیکی الی ڕاست بکە و ئۆسناپ بەکاربهێنە بۆ هەڵبژاردنی شوێنێکی دەقیق لەسەرتەنەکە ،وەکو بۆ
نمونە خاڵێکی کۆتا  endpointیان یەکتربڕینی دوو هێڵی ئەو ڕەسمەی پێوانەکردنەکەی بۆ دادەنێیت (سەیری
وێنەی  2-10بکە).
وێنەی 2-10

بەکارهێنانی
پێوانەکردنێکی هێڵی

 .3لە پەیامی  Specify second extension line origin:دا ئۆسناپ بەکاربهێنە بۆ هەڵبژاردنی کۆتاییەکەی تری ئەو تەنەی کە
پێوانەی دەکەیت ،وەکو لە وێنەی  2-10دا نیشاندراوە.
 .4لە پەیامی دواتردا Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: ،پێوانەکردنێکی کاتی
دەبینیت لە شوێنی نیشاندەردا .پێوانەکردنە کاتیەکە بەرە بۆ ئەو شوێنەی کە دەتەوێت پێوانکردنەکەی تێدا
دەرکەوێت و کلیک بکە.
ئەگەر لە هەنگاوی  4دا بخوازیت کە وردتر و دەقیقتر بیت لە دیاریکردنی شوێنی هێڵی پێوانەکردنەکەدا
دەتوانیت دووریەکی ڕێژەیی لە دوا خاڵی هەڵبژێرراوەوە داخڵ بکەیت.
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پێوانەکردنە بەردەوامەکان Continue Dimensions
زۆرجاردەتەوێت زنجیرە پێوانەکردنێک لەسەرهەمان هێڵ دابنێیت .لەم کاتانەدا دەتوانیت بژارەی  Continueلە پێڕستی
 Dimensionدا بەکاربهێنیت بۆ ئەنجامدانی ئەم کارە .بۆئەوەی بتوانیت ئەم بژارەیە بەکاربهێنیت دەبێت پێشتر
پێوانەکردنێکی هێڵی یان هاوڕێکت دانابێت و ئامادەبیت بۆئەوەی بەردەوام بیت لە درێژکردنەوەی زنجیرە پێوانەکردنێک
لە پێوانەکردنەکانی پێشووەوە.
 .1لە پانێلی  Dimensionsی تابی  Annotateەوە ئامرازی Continue
هەڵبژێرە ،یان پیتەکانی  dcoداخڵ بکە.
.2

لە پەیامی  Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:دا ئەو شوێنەی دواترهەڵبژێرە کە دەتەوێت
پێوانەی بکەیت (سەیری دیمەنی الی چەپی وێنەی  3-10بکە) .دەتوانیت بەردەوام بیت لە زیادکردنی پێوانەکردنی
تردا تا ئەو کاتەی ئێنتەردەکەیت.

ئەگەر زانیت کە شوێنێکی هەڵەت بۆ شوێنی پێوانەکردنە بەردەوامەکە هەڵبژرادووە ،کلیکی ئامرازی  Undoبکە یان پیتی u
بنووسە و ئێنتەر بکە.
وێنەی 3-10

زنجیرەیەک
پێوانەکردنی بەردەوام

بژارەی پێوانەکردنی بەردەوام لە خاڵی کۆتایی دوایین پێوانەکردنەوە کە زیادت کردووە بۆ ڕەسمەکە بەردەوام دەبێت.
ئەگەر بتەوێت پێوانەکردنەکە لە شوێنێکی ترەوە بەدەر لە دواترین پێوانەکردن بەردەوامی پێبدەیت ئەوا دەتوانیت لە
هەنگاوی  2دا لە پەیامی  Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:دا ئێنتەر بکەیت و کاتێک پەیامی
 Select continued dimension:دەبینیت کلیکی دوا هێڵی ئەو پێوانەکردنە بکە کە دەتەوێت لێیەوە بەردەوام بیت .دوای ئەمە
ئیتردەتوانیت بەردەوام بیت لە زیادکردنی پێوانەکردندا.
ڕەسمکردنی پێوانەکردنەکان لە هێڵێکی بنچینەیی  Baselineەوە
زۆرجاردەتەوێت پێوانەکردن لە تاکە خاڵێکی بنچینەییەوە دەست پێبکەیت ،وەکو لە وێنەی  4-10دا نیشاندراوە .ئەمە
مانای ئەوەیە کە دەتەوێت چەند پێوانکردنێک لە هەمان شوێنەوە دەست پێبکەن .بۆ ئەنجامدانی ئەمە ئۆتۆکاد بژارەی
 Baselineی تێدا دەستەبەرکراوە.
هەربەهەمان شێوەی پێوانەکردنی بەردەوام ئەم جۆرە پێوانکردنەش لەسەر بنچینەی پێوانەکردنێکی هێڵی یان هاوڕێکی
پێشتر ڕەسمکراو دروست دەکرێت.
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وێنەی 4-10

پێوانەکردنی هێڵی بنچینە
baseline

 .1لە پانێلی  Dimensionsی تابی  Annotateەوە کلیکی فلی ئاوتی ئامرازی
 Continueبکە و  Baselineهەڵبژێرە ،یان پیتەکانی  dbaداخڵ بکە بۆئەوەی
پێوانەکردنی هێڵی بنچینە دەست پێبکەیت.
 .2لە پەیامی  Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:دا ئۆسناپێک بەکاربهێنە بۆئەوەی ئەو
شوێنەی ترهەڵبژێریت کە دەتەوێت پێوانەی بکەیت.
 .3دووجار ئێنتەر بکە بۆئەوەی لە فەرمانی  Baseline Dimensionبچیتەدەرەوە.
بژارەی پێوانەکردنی  Baselineبەهەمان شێوەی بژارەی پێوانەکردنی  Continueکاردەکات بەدەر لەوەی کە لەم بژارەیەدا
دەبێ یەکەمین هێڵی پێوانەکردنە ئەسڵییەکە هەڵبژێریت وەکو بنچینەیەک بۆ پێوانەکردنە نوێیەکە نەک دوا هێڵ.
دووری نێوان دوو هێڵی پێوانەکردنی تەریب لە الیەن ڕێکخستنی  Baseline Spacingەوە کۆنترۆڵ دەکرێت کە لە تابی  Linesی ناو دیالۆگ
بۆکس ی  New Dimension Styleو دیالۆگ بۆکس ی  Modify Dimension Styleدایە.

بەهەمان شێوەی بژارەی پێوانەکردنی بەردەوام ،بژارەی پێوانەکردنی هێڵی بنچینەش لە بنەڕەتدا لە دوایین
پێوانەکردنەوە کە زیادت کردووە بۆ ڕەسمەکە بەردەوام دەبێت .ئەگەر بتەوێت پێوانەکردنی  baselineی زیاتر لە شوێنێکی
ترەوە بەدەر لە دواترین پێوانەکردن دروست بکەیت ئەوا دەتوانیت لە هەنگاوی  2دا لە پەیامی Specify a second extension
 line origin or [Undo/Select] <Select>:دا ئێنتەر بکەیت و کاتێک پەیامی  Select base dimension:دەبینیت کلیکی هێڵی یەکەمی
ئەو پێوانەکردنە بکەیت کە دەتەوێت لێیەوە بەردەوام بیت .دوای ئەمە ئیتردەتوانیت بەردەوام بیت لە زیادکردنی
پێوانەکردندا.
زیادکردنی زنجیرە پێوانەکردنێک بە تاکە کردارێک
ئۆتۆکاد ڕێگەیەکی دەستەبەرکردووە بۆ دروستکردنی زنجیرە پێوانەکردنێک بەیەکەوە و بە تاکە کردارێک .ئەم کردارە کە
تەنها لە بۆشایی مۆدێلدا دەتوانیت بەکاری بهێنیت پێی دەوترێت  .Quick Dimensionفەرمانی  Qdimڕێگەت پێدەدات کە
کۆمەڵە تەنێک بەیەکەوە هەڵبژێریت لە جیاتی هەڵبژاردنی خاڵەکان .ئەم ڕاهێنانەی خوارەوە چۆنێتی کارکردنی ئەم
فەرمانە ڕوون دەکاتەوە.
بۆئەوەی  Qdimبەکاربهێنیت لە پانێلی  Dimensionsی تابی  Annotateدا کلیکی ئامرازی  Quick Dimensionبکە،
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یان پیتەکانی  Qdimداخڵبکە .دوای ئەمە ویندۆیەکی هەڵبژاردنی
قەدبڕ بەدەوری ئەو ناوچەیەدا بکێشە کە دەتەوێت پێوانەی بکەیت و
پاشان ئێنتەربکە .کاتێک کە ئەم فەرمانە بەکاردەهێنیت دەبینیت کە
بۆی هەیە کاتت بۆ بگێڕێتەوە بۆ نمونە کاتێک دەتەوێت بە خێرایی
پێوانەکردن بۆ دیوارێک لە ڕەسمێکی بیناسازیدا دابنێیت ،یان ئەگەر
کۆمەڵە هێڵێکی هاوس ێ لە ڕەسمێکدا پێوانە بکەیت .ئەگەری ئەوە هەیە ئەم شێوازە هەموو جارێک سەرکەوتوو نەبێت،
بەاڵم ئەگەرئەو تەنانەی پێوانەیان دەکەیت زۆر ئاڵۆز نەبن ئەوا جێبەجێکردنی ئاسانە.
ئەم نمونەیە ویندۆیەکی هەڵبژاردنی قەدبڕی سادە بەکاردەهێنێت بۆ هەڵبژادنی دیوارەکە .بۆ شێوەی ئاڵۆزتردەبێت ویندۆی هەڵبژادنی
چەندالی قەدبڕبەکاربهێنێت (سەیری بەش ی ''هەڵبژاردنی تەنەکان'' چاپتەری  5بکە بۆ زانیاری زیاترلەسەرویندۆی هەڵبژادنی چەندالی
قەدبڕ).

پێوانکردنی تەنە گۆشە ناڕاستەکان
زۆربەی ئەو پێوانەکردنانەی بەکاریان دەهێنیت یان ئاسۆیین یان ستوونین کە زۆربە ئاسانی لە ڕێگەی پێوانەکردنی
هێڵیەوە دەتوانیت کۆنترۆڵیان بکەیت .بەاڵم لە ڕەسمە ئاڵۆزەکاندا پێویستت بەوە دەبێت کە جۆرەکانی تری پێوانەکردنە
گۆشە ناڕاستەکان بەکاربهێنیت .بۆ نمونە لەوانەیە پێویستت بە پێوانەکردنی شێوەیەکی شەش پاڵو ببێت کە گۆشەی
الیەکانی  30پلە بێت .لە بەشەکانی دواتری ئەم چاپتەرەدا باس ی چۆنێتی زیادکردنی پێوانەکردن تەنە گۆشە ناڕاستەکان
دەکەین .هەروەها باس ی پێوانەکردنی کەوان و بازەکانیش دەکەین.
زیادکردنی پێوانەکردنی گۆشەناڕاستی هێڵی
دەتوانیت پێوانەکردنێکی هێڵی بۆ تەنێک زیاد بکەیت کە ئاراستەی ئاسۆیی یان ستوونی نییە ئەمەش بە بەکارهێنانی
پێوانەکردنی هاوڕێک  .Aligned Dimensionئەم جۆرە پێوانەکردنە هێڵی پێوانەکردنەکە لەگەڵ ئەو دوو خاڵەی کە
هەڵیان دەبژێریت بۆئەوەی پێوانەکردنەکەیان لێوە بکەیت هاوڕێک دەکات ،وەکو لەم هەنگاوانەدا ڕوونکراوەتەوە:
لە الی چەپی پانێلی  Dimensionدا فلی ئاوتێک هەیە کە زۆربەی جۆری پێوانەکردنە سەرەکیە زۆرباوەکانی لە خۆی گرتووە و پێی دەوترێ
فلی ئاوتی سەرەکی .لە ڕەسمێکی تازە کراوەدا ئایکۆنی ئەم فلی ئاوتە بە پێی دوایین جۆری پێوانەکردنی بەکارهێنراو دەگۆڕێت

 .1لە فلی ئاوتی سەرەکیەوە  Alignedهەڵبژێرە یان پیتەکانی  dalداخڵبکە
بۆئەوەی پێوانەکردنی هاوڕێک دەست پێبکەیت.
 .2لە پەیامی  Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:دا
ئۆسناپ بەکاربهێنە بۆئەوەی کۆتایی یەکەمی ئەو تەنە هەڵبژێریت کە
پێوانەی دەکەیت.
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 .3لە پەیامی  Sepcify second extension line origin:دا ئۆسناپ بەکاربهێنەرەوە بۆئەوەی کۆتاییەکەی تری ئەو تەنە
هەڵبژێریت کە پێوانەی دەکەیت.
 .4لە پەیامی  Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:شدا پێوانەکردنێک دەبینییت کە دوای نیشاندەر
دەکەوێت .کلیکی خاڵێک بکە بۆئەوەی پێوانەکردنەکە جێگیر بکەیت .بەمە پێوانەکردنەکە لە ڕەسمەکەدا
دەردەکەوێت وەکو لە وێنەی  5-10دا نیشاندراوە.
لەوانەیە پێویستیشت بەوە بێت کە پێوانەکردنێک بە گۆشەیەک دابنێیت کە مەرج نەبێت کە هاوڕێک بێت لەگەڵ ئەو
تەنە  /هێڵەی کە پێوانەی دەکەیت ،وەکو ئەوەی لە وێنەی  6-10دا نیشاندراوە.

وێنەی 5-10

پێوانەکردنی هاوڕێک بۆ هێڵێکی گۆشە ناڕاست

وێنەی 6-10

پێوانەکردنی هێڵی گۆشە ناڕاست کە لەگەڵ هێڵە
پێوانەکراوەکەدا هاوڕێک نیە

ئەم جۆرە پێوانەکردنە بەم شێوەیە ڕەسم دەکرێت:
 .1لە فلی ئاوتی سەرەکی ناو پانێلی  Dimensionدا کلیکی  Linearبکە.
 .2لە پەیامی  Specify first extension line origin or <select object>:دا ئۆسناپێک بەکاربهێنە بۆئەوەی شوێنی گونجاو لەسەر
ئەو تەنەی کە پێوانەی دەکەیت هەڵبژێریت.
 .3لە پەیامی  Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:دا دیسان ئۆسناپێک بەکاربهێنە بۆئەوەی
کۆتاییەکەی تری ئەو تەنە هەڵبژێریت کە پێوانەی دەکەیت.
 .4لە پەیامی  Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:دا پیتی  rداخڵ بکە بۆئەوەی
بژارەی  Rotateهەڵبژێریت.
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 .5لە پەیامی  Specify angle of dimension line <0>:دا ئەو گۆشەیە دیاری بکە کە دەتەوێت هێڵی پێوانەکردنەکەی پێ
دابنێیت .ئەو نرخی گۆشەیەی کە داخڵی دەکەیت تەوەرەی x-ی ڕەسمەکە بنچینەیەتی ،ئەگەر بۆ نمونە گۆشەی 0
داخڵ بکەیت ئەوا هێڵی پێوانەکردنەکە ئاسۆیی دەبێت.
 .6لە پەیامی  Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:دا هێڵێکی پێوانەکردن
دەبینیت کە دوای نیشاندەردەکەوێت .خاڵێک هەڵبژێرە بۆئەوەی هێڵی پێوانەکردنەکە جێگیربکەیت.
پێوانەکردنی کەوان و بازنەکان
پێوانەکردنی تیرەی کەوان و بازنەکان زۆر ئاسانە:
 .1لە فلی ئاوتی سەرەکیەوە  Diameterهەڵبژێرە یان پیتەکانی  ddiداخڵ بکە.
 .2لە پەیامی  Select arc or circle:دا ئەو کەوانە یان بازنەیە هەڵبژێرە کە دەتەوێت پێوانەی بکەیت.

 .3لە پەیامی  Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:دا لەگەڵ جوڵەی نیشاندەردا پێوانەکردنی Diameter
ەکە دەبینیت کە بە دەوری بازنەکەدا ڕادەکێشرێت .ئەگەر نیشاندەربەریت بۆ دەرەوەی بازنەکە ئەوا
پێوانەکردنەکە دەگۆڕێت و پێوانەکردنەکە لە دەرەوەی بازنەکەدا دەردەکەوێت (سەیری دیمەنی الی ڕاستی وێنەی
 7-10بکە).
وێنەی 7-10

پێوانەکردن تیرەی
بازنەیەک نیشان دەدات

 .4پێوانەکردنەکە لەو شوێنە دابنێ کە دەتەوێت و ئینجا کلیک بکە.
کاتێک کە پێوانەکردنە کاتیەکە بەسەربازنەکەدا ڕادەکێشیت ئۆتۆکاد بژارەی ئەوەت دەداتێ کە تێکستی پێوانەکردنەکە لە ناو یان لە
دەرەوەی بازنەکەدا دابنێیت .ئاگات لەوە بێت کە هەرچەندە ئۆتۆکاد سەربەستیەکی زۆرت دەداتێ لە دیاریکردنی شوێنی پێوانەکردنەکە،
بەاڵم هەندێک ستانداردی پێوانەکردن یاسای تایبەت بە خۆیانیان هەیە بۆ شوێنی پێوانەکردنەکانی بازنەکان.

ئامرازی  Radiusیش لە فلی ئاوتی سەرەکی پانێلی  Dimesionدا
پێوانەکردنەکردنی نیوەتیرەمان دەداتێ بەهەمان ئەو شێوەیەی کە ئامرازی
 Diameterپێوانەکردنی تیرەی بازنەکەمان دەداتێ .وێنەی 8-10
پێوانەکردنێکی نیوەتیرە لە دەرەوەی بازنەکەدا نیشان دەدات ،بەاڵم خۆ ئەگەر
بتەوێت دەتوانیت پێوانەکردنەکە لە ناو بازنەکەشدا دابنێیت .ئەو  +ە ی لە

وێنەی 8-10

پێوانەکردنێکی
نیوەتیرە لە دەرەوەی
بازنەکەدا دانراوە
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ناوەڕاستی بازنەکەدا دەیبینیت ئامرازی هێمای چەقە و بەهۆی ئامرازی  Center Markەوە ڕەسمکراوە کە لە فراوانکردنی
پانێلی  Dimensionدا دەیبینیت و دەتوانیت بەکاری بهێنیت.
ئەگەر بازنەیەک یان کەوانێک کە نیوەتیرەیەکی گەورەی هەبێ تا پێوانە بکەیت و
نەتوانیت چەقی کەوانەکە لە سنووری ناوچەی ڕەسمکردندا ببینیت ،ئەوا
دەتوانیت پێوانەکردنی جۆری  Joggedبەکاربهێنیت .ئەم پێوانەکردنە تەکانێک لە
پێوانەکردنەکەدا دروست دەکات وەکو ئاماژەیەک بۆئەوەی کە چەقەکە
ناتوانرێت لە ڕەسمەکەدا ببینرێت.

پێوانەکردنی گۆشە و درێژی کەوانەکان
پێوانەکردنەکان مەرج نییە هەمیشە بۆ نیشاندانی دووری و دایمێنشنەکان بەکاربهێنرێن .دەکرێت پێوانەکردنی گۆشەیی
بەکاربهێنرێت بۆ ئاماژەدان بە گۆشەی نێوان دوو دانستە لە ڕەسەمەکەتدا ،بەم شێوەیە:
 .1لە فلی ئاوتی سەرەکی پانێلی  Dimensionدا  Angularهەڵبژێرە یان پیتەکانی  danداخڵ بکە بۆئەوەی پێوانەکردنی
گۆشەیی دەست پێبکەیت.
 .2لە پەیامی  Select arc, circle, line, or <specify vertex>:دا یەکەم هێڵ هەڵبژێرە کە دەتەوێت گۆشەکەی بپێویت.
 .3لە پەیامی  Select second line:دا ئەو هێڵەی ترهەڵبژێرە کە دەتەوێت گۆشەکەی بپێویت.
 .4لە پەیامی  Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]:دا کاتێک نیشاندەردەجوڵێنیت پێوانەکردنەکە
دەڕواتە شوێنی جیاواز .ئەمە ڕێگات پێدەدات کە گۆشەی پێوانەکردنەکە هەڵبژێریت ،وەکو لە وێنەی  9-10دا
نیشاندراوە.
وێنەی 9-10

دوو نمونەی
پێوانەکردنێکی
گۆشەیی

 .5کاتێک کە پێوانەکردنەکە لەو شوێنەی کە دەیخوازیت دەردەکەوێت کلیک بکە بۆئەوەی پێوانەکردنەکە جێگیر
بکەیت.
جگە لە گۆشەی الری کەوانێک دەتوانیت پێوانەی درێژی کەوانەکەش بکەیت .بۆ ئەم مەبەستە لە فلی ئاوتی
سەرەکیەوە ئامرازی  Arc Lengthبەکاربهێنە و ئەو کەوانە هەڵبژێرە کە دەتەوێت درێژیەکەی بپێویت .پێوانەکردنەکە
دەردەکەوێت و دوای نیشاندەردەکەوێت .ئیتردەتوانیت لە شوێنێکدا کلیک بکەیت بۆئەوەی پێوانەکردنی درێژیەکە جێگیر
بکەیت.
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لە بنەڕەتدا ئۆتۆکاد پێوانەکردنی گۆشەکان بە ژمارەی تەواو نیشان دەدات ،واتە هەرچەندە پێوانەکردنی گۆشەکە لە ڕاستیدا کەرتی دەیی
تێدابێت بەرنامەکە نرخی گۆشەکە نزیک دەکاتەوە بۆ نزیکترین ژمارەی تەواو ،بۆ نمونە ئەگەرگۆشەکە  89.69°بێت ئەوا گۆشەکە بە 90°
نیشاندەدرێت .ئەگەربتەوێت ژمارەکە نزیک نەکرێتەوە بۆ ژمارەی تەواو ئەوا دەتوانیت کلیکی الی ڕاستی پێوانەکردنەکە بکەیت و بژارەی
 Precisionهەڵبژێریت و لەوێشەوە ژمارەی ئەو خانانەی دوای سفرەوە کە دەتەوێت دیاری بکەیت.

زیادکرنی سەرنجێک لە ڕێگەی تیرئاسایەکەوە بە بەکارهێنانی ئامرازی Leader

دوای پێوانەکردنەکان ،سەرنجەکان باوترین دانستەی سەرنج و تێبینی نووسینە لە ڕەسمەکانی ئۆتۆکاددا .بەکارهێنانی
 Dimension  Leaderڕێگەت پێدەدات سەرنجێک زیاد بکەیت لە ڕێگەی تیرئاسایەکەوە کە ئاماژە بەو تەنە دەدات کە
وەسفی دەکات .ئەم دانستەیە بەم شێوەیە کاردەکات:
 .1لە پانێلی  Leadersی تابی  Annotateەوە
ئامرازی  Multileaderهەڵبژێرە (سەیری وێنەی
 10-10بکە) ،یان پیتەکانی  mldداخڵ بکە.

وێنەی 10-10

پانێلی Leaders

 .2لە پەیامی  Specify leader arrowhead location or [leader Landing first/Content first/Options] <options>:دا خاڵێک هەڵبژێرە
بۆئەوەی ئاماژە بە شوێنی تیرئاساکە بکەیت.
 .3لە پەیامی  Specify leader landing location:دا کلیکی خاڵێکی تر بکە بۆئەوەی ئاماژە بە کۆتاییەکەی تری تیرئاساکە
بدەیت .دەبینیت لە هەمان ئەو کاتەی کە بۆکسێکی داخڵکردنی تێکست لە وشوێنی نیشاندەردەکرێتەوە ڕیبنیش
دەگۆڕێت بۆئەوەی تابی  Text Editorنیشان بدات.
 .4ئەو سەرنجە داخڵ بکە کە دەیخوازیت و پاشان یان کلیکی
دوگمەی  Close Text Editorلە کۆتایی تابی  Text Editorدا
یانیش پەنجە بە دوگمەکانی  Ctrlو Enterدابنێ بەیەکەوە.
بەمە سەرنجەکە لە کۆتایی فرەنیشاندەرەکەدا دەردەکەوێت،
وەکو لە وێنەی  11-10دا نیشاندراوە.

وێنەی 11-10

فرەنیشاندەرەکە
لەگەڵ سەرنجێکدا

تێکستی سەرنجەکە ستایلی هەنووکەیی تێکست وەردەگرێت .ئامرازی  Multileaderچەندین بژارەی تێدا دەستەبەرکراوە
کە زۆر ئاشکرانین لەکاتی بەکارهێنانی ئامرازەکەدا .لە هەنگاوی  2ی ڕاهێنانەکەی سەرەوەدا دوای هەڵبژاردنی
 Multileaderدەتوانیت پێش هەڵبژاردنی هیچ خاڵێک ئێنتەربکەیت بۆئەوەی گۆڕانکاری لە ئاکاری ئامرازی Multileader
دا بکەیت .کە ئەمەت کرد ئەم پەیامەی خوارەوە دەبینیت:
Enter an option [Leader type/leader lAnding
/Content type/Maxpoints/First angle/Second angle
/eXit options] <eXit options>:
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کە بژارەکانی  Multileaderنیشان دەدات ،خشتەی  1-10وەسفی ئەم بژارانە دەکات و کاری هەریەکەیان ڕوون دەکاتەوە.
خشتەی  :1-10بژارەکانی Multileader

بژارە

وەسف

Leader type

ڕێگەت پێدەدات لە نێوان هێڵی ڕاست و ڕێک و تیرئاسای چەماوەدا هەڵبژێریت.

Leader lAnding

پێت دەڵێت کە ئاخۆ  Leader Landingبەکارهێنراوە یان نا Leader Landing ،کلکی تیرئاساکەیە.

Content type

ڕێگەت پێدەدات لە نێوان تێکست و بلۆکێک بۆ سەرنجەکە هەڵبژێریت .دەشتوانیت هیچیان هەڵنەبژێریت.

Maxpoints

ڕێگەت پێدەدات ژمارەی ئەو خااڵنە دیاری بکەیت کە بۆ تیرئاساکە هەڵیدەبژێریت .لە بنەڕەتدا ژمارەی ئەم
خااڵنە  2ە.

First angle

ڕێگەت پێدەدات گۆشەی الری تیرئاسای فرەنیشاندەرەکە پابەند بکەیت بە نرخێکی جێگیرەوە.

Second angle

ڕێگەت پێدەدات گۆشەی پارچە ڕاستەهێڵی دووەمی تیرئاسای فرەنیشاندەرەکە پابەند بکەیت ئەگەرزیاترلە
دووخاڵ بۆ تیرئاساکە بەکاربهێنیت.

eXit options

بەهۆی ئەم بژارەیەوە دەتوانیت بگەڕێیتەوە بۆ بەش ی سەرەکی فەرمانی  Leaderبۆ تەواوکردنی ڕەسمکردنی
فرەنیشاندەرەکە.

دروستکردنی ستایلەکانی Multileader
جگە لەو بژارانەی لە خشتەی  1-10دا نیشان دراون ،دەتوانیت ستایل بۆ ئاماژە پێکەرەکان دروست بکەیت بۆئەوەی
کۆنترۆڵی شێوەی دەرکەوتنیان بکەیت .هزری ساتیلی فرەنیشاندەرەکان هەمان هزری ستایلەکانی تێکست و
پێوانەکردنەکانە .ڕێگەت پێدەدەن کە شێوەی دەرکەوتنی فرەنیشاندەرەکان لە ژێرناوێکدا ڕێکبخەیت کە هەر کاتێک
بتەوێت دەتوانیت بەکاری بهێنیت .بۆ نمونە لەوانەیە بخوازیت کە جۆرێک فرەنیشاندەرت هەبێت کە لە سەرنجەکەیدا
بلۆک بەکاربەرێت لە جیاتی تێکست ،یان فرەنیشاندەرێکی ترت هەبێت کە خاڵ بەکاربهێنێت لە جیاتی سەرەتیر ،یانیش
لەوانەیە بخوازیت ستایلیک دابمەزرێنیت کە هێڵێکی چەماوە لە جیاتی هێڵێکی ڕاست و ڕێک بۆ فرەنیشاندەرەکەی
بەکاربهێنێت .دەتوانیت ستایلێک بۆ هەریەکە لەم حاڵەتانە دروست بکەیت و پاشان ئالوگۆڕ لەنێوان ئەم ستایلنەدا
بکەیت بەپێی ئەو جۆرە فرەنیشاندەرەی کە بەگونجاوی دەزانیت.
بۆئەوەی ستایلێکی  multileaderدابمەزرێنیت کلیکی
وێنەی 12-10
سەرەتیرەکەی سووچی الی ڕاستی خوارەوەی پانێلی
دیالۆگ بۆکس ی
 Leadersبکە ،یان فەرمانی  Mleaderstyleداخڵ بکە
Multileader Style
Manager
بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی Multileader Style Manager
بکەیتەوە کە لە وێنەی  12-10دا نیشاندراوە ،لە
دیالۆگ بۆکسەکەوە دەتوانیت ستایلێکی هەبوو لە
لیستەکەی الی چەپەوە هەڵبژێریت و کلیکی Modify
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بکەیت بۆئەوەی گۆڕانکاری تێدا بکەیت ،یان دەتوانیت کلیکی New
بکەیت و ستایلێکی نوێ دروست بکەیت .ئەگەر کلیکی  Newبکەیت
ئەوا پرسیاری ئەوەت لێدەکرێت کە ستایلێکی هەبوو هەڵبژێریت وەکو
بنچینەیەک بۆ ستایلە نوێیەکە .بژاردەی ئەوەشت لەبەردەمدایە کە
دانستەی ئەنۆتەیتیڤ سکێڵ بۆ ستایلەکەت هەڵبژێریت.
هەرکە  Modifyیان  Newت هەڵبژارد دیالۆگ بۆکس ی Modify
 Multileader Styleدەکرێتەوە (سەیری وێنەی  13-10بکە).
خشتەی  2-10وەسفی بژارەکانی ناو هەموو تابەکانی دیالۆگ بۆکس ی
 Multileader Styleدەکات .هەندێک لەم بژارانە هەمان ئەوانەن کە
لە فەرمانی  Multileaderیشدا هەن.

وێنەی  :13-10دیالۆگ بۆکس ی Modify Multileader
Style

خشتەی  :2-10بژارەکانی دیالۆگ بۆکس ی Multileader Style

بژارە
تابی Leader Format
General

وەسف
ڕێگەت پێدەدات هێڵی فرەنیشاندەرەکە بکەیتە ڕاست  Straightیان چەماوە  .Splineدەتوانیت ڕانگ و جۆرەهێڵ
و ئەستوریی هێڵەکە دیاری بکەیت.

Arrowhead

کۆنترۆڵی سەرەتیرەکان دەکات.

Leader Break

کۆنترۆڵی قەبارە و کەلین لە هێڵی فرەنیشاندەرەکەدا دەکات کاتێک فەرمانی  Leaderbreakبەکارهێنرابێت .ئەم
فەرمانە پچڕانێک لە هێڵێکی ئاماژەپێکردنەدا دروست دەکات کاتێک لەگەڵ هێڵێکی تردا یەکتردەبڕن.

تابی Leader Structure
ژمارەی پارچە ڕاستەهێڵەکان لە هێڵی فرەنیشاندەرەکەدا دیاری دەکات .دەتوانیت گۆشەیەکی دیاری کراویش بۆ
Constraints
ئەم پارچە ڕاستەهێاڵنە دیاری بکەیت کە پێوەی پابەندبن.
Landing Settings

کۆنترۆڵی کلکی هێڵی فرەنیشاندەرەکە دەکات.

Scale

ڕێگەت پێدەدات کۆنترۆڵی سکێڵی پێکهاتەکانی فرەنیشاندەرەکە بکەیت .دەتوانیت یان سکێڵێکی جیگیردیاری
بکەیت یان بژارەی  Annotativeبەکاربهێنیت بۆئەوەی سکێڵە ئەنۆتەیتیڤەکانی ڕەسمەکە بەکاربێن.

تابی Content
Multileader Type

ڕێگەت پێدەدات جۆری ئەو تەنانە هەڵبژێریت کە بەکاردێن لە سەرنجەکەدا .بژارەکان بریتین لە  Mtextو  Blockو .None

Text Options

توانای کۆنترۆڵکردنی شێوازی دەرکەوتنی سەرنجەکەت دەداتێ .دەتوانیت کۆنترۆڵی ڕەنگ و ستایلی تێکست و قەبارە و
الگرتن و ئاراستەی سەرنجەکە بکەیت.

Leader Connection

شوێنی نێوان هێڵی فرەنیشاندەرەکە و سەرنجەکە دیاری دەکات.
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هەرکە ستایلی فرەنیشاندەرەکەت دامەزراند دەتوانیت بیکەیتە ستایلی بنەڕەتی لر ڕەسمەکەتدا لە ڕێگەی هەڵبژاردنی
ستایلەکە لە لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Multileaderی ناو پانێلی  Leadersەوە.
ستایلە هەڵبژێرراوەکە بۆ هەموو فرەنیشاندەرە نوێیەکان بەکاردێت کە لە ڕەسمەکەدا بەکاریان دەهێنیت .دەتوانیت
ستایلی فرەنیشاندەرە کۆنەکانیش بگۆڕیت بۆ ئەم ستایلە .بۆ ئەنجامدانی ئەمە کلیکی فرەنیشاندەرەکە بکە بۆئەوەی
هەڵیبژێریت و پاشان ستایلەکە لە لیستی ستایلەکانەوە دیاری بکە.
گۆڕینی سەرنجی فرەنیشاندەرەکە
ئەگەر پێویستت بەوە بێت کە گۆڕانکاری لە سەرنجەکەی فرەنیشاندەرەکەدا ئەنجام بدەیت ،ئەوا دەبێت دەبڵ کلیکی
سەرنجەکە بکەیت بۆئەوەی تابی  Text Editorلە ڕیبندا بکرێتەوە و لەوێوە ئەو گۆڕانکاریانە ئەنجام بدەیت کە دەتەوێت
لە تێکستی سەرنجەکەدا بیکەیت.
هەندێک کاتی ترلەوانەیە بتەوێت گۆڕانکاری لە هێڵ و تیرئاسا و پێکهاتە گرافیکیەکانی تری فرەنیشاندەرەکەدا بکەیت .بۆ
نمونە لەوانەیە بخوازیت کە هەموو سەرنجەکان بە ستوونی دەربکەون بۆئەوەی جوانتردەربکەون .یان لەوانەیە
بخوازیت کە تیرئاسای زیاترزیادبکەیت بۆئەوەی سەرنجەکە ئاماژە بە چەند تەنێکی ڕەسمەکە بدات لە جیاتی تەنها یەک
تەن.
پانێلی  Leadersچەند ئامرازێکی تێدایە کە بەهۆیانەوە دەتوانیت ئەم جۆرە گۆڕانکاریانە ئەنجام بدەیت (سەیری وێنەی
 10-10بکە) .بەهۆی ئامرازەکانی  Addو  Removeەوە دەتوانیت هێڵی فرەنیشاندەرەکان زیادبکەیت یان بسڕیتەوە.
ئامرازی  Addزۆربەسوودە بۆئەوەی تاکە سەرنجێک ئاماژە بە چەند تەنێک بدات .بەهۆی ئامرازی  Alignیشەوە
دەتوانیت سەرنجی چەند فرەنیشاندەرێک هاوڕێک بکەیت .دوایینیشیان ئامرازی  Collectە کە بەهۆیەوە دەتوانیت چەند
فرەنیشاندەرێک کە بلۆک لەسەرنجەکانیاندا بەکارهاتووە بەیەکەوە کۆبکەیتەوە و بیانکەیت بەیەک دانە.

بەکارهێنانی پێوانەکردنە هەماهەنگکراوەکان Ordinate Dimensions
ئەگەر بتەوێت پارچەیەک لە دانستەیەکی هەستیارەوە پێوانە بکەیت دەتوانیت پێوانەکردنی هەماهەنگکراو Ordinarte
بەکاربهێنیت .بۆ نمونە کونەکانی پارچەیەکی مەکینەیەک لەوانەیە پێویست بکات کە هەموویان بە دەقیقی دابنرێن لە چاو
چەقییەکێک لە کۆنەکانی مەکینەکەوە ،وەکو لە وێنەی  14-10دا نیشاندراوە .لە پێوانەکردنی هەماهەنگکراودا شوناس ی
پێوانەکردنەکان لەسەر کۆردیناتی  Xیان کۆردیناتی  Yلە دانستە هەستیارەکەوە نیشان دەدرێن.

وێنەی 14-10

نمونەیەکی پێوانەکردنی
ئۆردینەیت
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پێش ئەوەی پێوانەکردنی هەماهەنگکراو بەکاربهێنیت پێویستە بنچینەی ڕەسمەکە لە شوێنی دانستە هەستیارەکەدا
دابمەزرێنیت ،واتە ئەوێ بکەیتە خاڵی ئۆریجنی ڕەسمەکەت .بۆ ئەنجامدانی ئەمەش دەبێت  UCSبەکاربەریت.
بۆئەوەی پێوانەکردنی هەماهەنگراوی ئۆتۆکاد بەکاربهێنیت ئەم هەنگاوانەی خوارەوە پەیڕەو بکە:
 .1لە مینوبارەوە  Tools  New UCS  Originهەڵبژێرە ،یان پیتەکانی  ucsو پاشانیش  orداخڵ بکە.
 .2لە پەیامی  Specify new origin point <0,0,0>:دا بە دەقیقی چەقی کونەکەی ناوەڕاستی پارچەی مەکینەکە کلیک بکە
بۆئەوەی بیکەیتە خاڵی ئۆریجنی ڕەسمەکە.
 .3شێوازی  Orthoچاالک بکە ،یان لە ڕێگەی پەنجەنان بە دوگمەی  F8ەوە یان لە ڕێگەی هەڵکردنی  Orthoەوە لە
شریتی دۆخدا.
 .4لە فلی ئاوتی سەرەکی پانێلی  Dimensionی تابی  Annotateەوە  Ordinateهەڵبژێرە ،یان پیتەکانی  dorداخڵ بکە
بۆئەوەی پێوانەکردنی هەماهەنگراو دەست پێبکەیت.
 .5لە پەیامی  Specify feature location:دا کلیکی ئەو بەشە بکە کە دەتەوێت پێوانەی بکەیت.
 .6لە پەیامی  Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtest/Text/Angle]:دا فرەنیشاندەرەکە کە ئێستا سەرێکی بە
نیشاندەرەوە لکاوە و ستوونە لەسەرئاراستەی ئەو کۆردیناتەی تۆ دەتەوێت پێوانەی بکەیت بەرە بۆ ئەو
ئاراستەیەی کە دەیخوازیت .کە شوێنی فرەنیشاندەرەکەت بە دڵ بوو کلیک بکە.
لە هەنگاوی  1و  2دا دانستەی  UCSبەکاردەبەیت بۆئەوەی ئۆریجنێکی ترلە ڕەسمەکدا دروست بکەیت .دوای ئەوە
ئامرازی پێوانەکردنی  Ordinateئەو ئۆریجنە بەکاردەبات بۆئەوەی پێوانەکردنە هەماهەنگراوەکان دروست بکات.
لەوانەیە سەرنجی بژارەکانی پێوانەکردنی  Ordinateت دابێت کە لە کاتی بەکارهێنانی ئامرازەکەدا لە هێڵی فەرمانەکاندا
دەردەکەون .بژارەکانی  Xdatumو  Ydatumپێوانەکردنەکە وا لێدەکەن کە بکەوێتە سەر کۆردیناتی  Xیان  Yبێگوێدانە
ئاراستەی فرەنیشاندەرەکە .بژارەی  Mtextتابی  Text Editorدەکاتەوە بۆئەوەی ڕێگەت پێبدات کە تێکستێک بۆ
پێوانەکردنەکە زیادبکەیت یان بیگۆڕیت .بژارەی  Textیش ڕێگەت پێدەدات تێکستێکی جێگرەوە ڕاستەوخۆ لە هێڵی
فەرنەکاندا داخڵ بکەیت.
ئەگەردۆخی  Orthoبکوژێنیتەوە ئەوا ئۆتۆکاد تەکانێک لە فرەنیشاندەری پێوانەکردنەکەدا ڕەسم دەکات بۆئەوەی
ئاراستەی گۆشە ڕاستی فرەنیشاندەرەکە بپارێزێت.

زیادکردنی سەرنجی ڕێپێدان Tolerance notation
ئەگەر ڕەسمی پارچەیەکی مەکینەیەک دەکەیت کە دەبێت دووریەکانی لە مەودایەک پێوانەی دیاریکراودا جێگیر بکرێن،
ئەوا دەتوانیت پێوانەکردنی ڕێپێدان  Tolerance Dimensionبەکاربهێنیت Tolerance .ڕێت پێدەدات کە مەودای ڕێپێدان
دیاری بکەیت بۆ دانستەیەکی ناو ڕەسمێک .سەرنجێک دروست دەکات کە پەیڕەوی ستانداردی ڕەسمە میکانیکیەکان
دەکات .وەکو لە وێنەی  15-10دا نیشاندراوە
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وێنەی 15-10

نمونەیەکی سەرنجی
ڕێپێدان

بۆئەوەی فەرمانی  Toleranceبەکاربهێنیت
لە هێڵی فەرمانەکاندا پیتەکانی  tolداخڵ
بکە یان پانێلی  dimensionsفروان بکە و
لەوێدا ئامرازی  Toleranceهەڵبژێرەبۆ
ئەوەی دیالۆگ بۆکس ی Geometric
 Toleranceبکەیتەوە (سەیری وێنەی
 16-10بکە).

وێنەی 16-10

دیالۆگ بۆکس ی
Geometric
Tolerance

ئەمە ئەو شوێنەیە کە تیایدا نرخەکانی ڕێپێدان  Toleranceو پێوەر Datumبۆ هێمای دانستەکە داخڵ دەکەیت ،کە
ئاماژە بە جۆری ڕێپێدانەکەی ناو پێوانەکردنێکی  toleranceدەکات .دەتوانیت دوو نرخی ڕێپێدان و س ێ نرخی پێوەرداخڵ
بکەیت .جگە لەمەش دەتوانیت نرخەکان لە مۆدەیەکی دوو چینیدا بە ستوونی دابنێیت.
لە دیالۆگ بۆکسەکەدا کلیکییەکێک لە بۆکسەکانی ژێر گروپی  Symبکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Symbolبکەیتەوە
(سەیری وێنەی  17-10بکە).
وێنەی  18-10لیستی هێماکانی ناو دیالۆگ بۆکسەکە و ناوەکانیان نیشاندەدات.
وێنەی 17-10

دیالۆگ بۆکس ی
Symbol
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وێنەی 18-10

هێماکانی ڕێپێدان

لە دیالۆگ بۆکس ی  Geometric Toleranceدا دەتوانیت کلیکی هەر یەکیک لە بۆسەکانی گروپی  Datumیان بۆکسەکانی
الی ڕاستی گروپەکانی  Toleranceبکەیت بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Material Conditionبکەیتەوە (سەیری وێنەی 19-10
بکە) .لەم دیالۆگ بۆکسەوە دەتوانیت هێماکانی دۆخی ماددەکان هەڵبژێریت.
وێنەی 19-10

دیالۆگ بۆکس ی
Material Condition

ئەنجامدانی گۆڕانکاری لە پێوانەکردنەکاندا
کاتێک کە پێوانەکردنی زیاتربۆ ڕەسمەکەت زیاد دەکەیت دەبینیت کە ئۆتۆکاد تێکستی یان هێڵەکانی پێوانەکردنەکە لە
شوێنێکی نەگونجاودا دادەنێت یان کاتێک لەبەرهەرهۆیەک بێت دەتەوێت گۆڕانکاری لە تێکستی پێوانەکردنەکەدا
بکەیت .لەم چەند بەشەی دواتری ئەم چاپتەرەدا باس ی چۆنێتی گۆڕینی پێوانەکردنەکان دەکەین بۆئەوەی لەگەڵ
خواست و داواکاریەکانی ڕەسمەکەتدا بیانگونجێنیت.
هەرچەندە لێرەدا ڕێنماییەکانی چۆنێتی ئەنجامدانی گۆڕانکاریەکان لە چەند بەشێکی دیاریکراوی پێوانەکردنەکاندا لە
ڕێگەی فەرمان و پانێل و دیالۆگ بۆکسەکانەوە خراونەتەڕوو بەالم ئەوە بزانە کە هەمیشە دەتوانیت ئەم گۆڕانکاریانە لە
پالێتی  Propertiesیشەوە ئەنجام بدەیت.
پاشکۆکردنی تێکستی زیاتر بۆ تێکستی پێوانەکردنەکان
زۆربەی کات ئەو تێکستی پێوانەکردنەی کە ئۆتۆکاد دەینووسێت قبوڵی دەکەیت ،بەاڵم هەندێک جار لەوانەیە بخوازیت
کە تێکستی زیاتر لەگەڵ نرخی پێوانەکەدا دەربکەوێت ،یان تەنانەت بتەوێت بەتەواوی هەموو تێکستەکە بگۆڕیت .لەو
کاتەی کە خەریکی پێوانەکردنەکان دروست دەکەیت و کاتێک پێش دوا هەنگاو کە دەبینیت پێوانەکردنەکە دوای نیشاندەر
دەکەوێت دەتوانیت پیتی  tداخڵ بکەیت بۆئەوەی بتوانیت تێکستی پێوانەکردنەکە بگۆڕیت .دەتوانیت تێکستێکی تەواو

چاپتەری  :10بەکارهێنانی پێوانەکردنەکان

358

جیاوازداخڵ بکەیت و دەشتوانیت هێماکانی گەورەتر لە )<( و بچوکترلە (<) ش بەیەکەوە بەکاربهێنیت بۆئەوەی تێکستە
زیادەکە لە پێش یان دوای تێکستە ئەسڵیەکەی پێوانەکردنەکەدا دابنێیت .بۆ نمونە ئەگەر(< > جیاواز) لە دوای
داخڵکردنی پیتی  tەکەوە داخڵ بکەیت ئەوا وشەی (جیاواز) لە دوای تێکستە ئەسڵیەکەی پێوانەکردنەکەوە
دەردەکەوێت .ئەگەرحەز بکەیت لە جیاتی ئەمە دەتوانیت کلیکی بژارەی  Contentsلە پالێتی  Propertiesدا بکەیت
بۆئەوەی بەهەمان شێوە تێکستەکە بگۆڕیت.
زیادکردنی تێکستی پاشکۆ بۆ پێوانەکردنێک کە پێشتر لە ڕەسمەکەتدا دانراوە لەم نمونەیەی خوارەوەدا ڕوونکراوەتەوە:
 .1لە مینوبارەوە  Modify  Object  Text  Editهەڵبژێرە ،یان پیتەکانی  edداخڵ بکە.
 .2کلیکی ئەو پێوانەکردنە بکە کە دەتەوێت نرخی پێوانەکردنەکەی بگۆڕیت .بەمە تابی  Text Editorلە ڕیبندا
دەردەکەوێت (سەیری وێنەی  20-10بکە) و لەهەمان کاتیشدا نرخە ئەسڵیەکەی پێوانەکردنەکە لەناو
چوارچێوەیەکدا نیشان دەکرێت.
وێنەی 20-10

پێوانەکردنێک لەگەڵ
تابی  Text Editorدا

 .3کلیکی شوێنێکی پێش یان دوای تێکستەکە بکە و ئینجا ئەو تێکستە بنووسە کە دەتەوێت زیادی بکەیت.
 .4لە تابی  Text Editorدا کلیکی دوگمەی  Close Text Editorبکە بۆئەوەی تابەکە دابخەیت و کرداری
گۆڕانکاریکردنەکە کۆتایی پێبهێنیت .بەمە پێوانەکردنەکە دەگۆڕێت و گۆڕانکاریەکان جێگیردەبن.
جگە لە توانای داخڵکردنی تێکستی زیاتر بۆ نرخی پێوانەکردنە ئەسڵیەکە دەتوانیت لە کاتی گۆڕینی تێکستەکەدا ئەم
کردارانەش ئەنجام بدەیت:
 دەتوانیت تێکستی پێوانەکردنەکە بەتەواوی بگۆڕیت لەڕێگەی سڕینەوەی تێکستە ئەسڵیەکەوە و جێگرتنەوەی بە
تێکستی تر.
 دەتوانیت تێکستێکی ئەسڵی کە گۆڕیوتە بگەڕێنیتەوە لە ڕێگەی داخڵکردنی < > ەوە.
 دەتوانیت تێکستی پێوانەکردنەکە بەتەواوی بسڕیتەوە لە ڕێگەی جێگرتنەوەی تێکستەکە بە بۆشایی.
هەروەها دەشتوانیت ئۆتۆکاد وا لێبکەیت کە خۆکارانە پاشگرێک یان پێشگرێک بۆ هەموو پێوانەکردنەکان داخڵ بکات
لە جیاتی ئەوەییەکە یەکە گۆڕانکاریەکان ئەنجام بدەیت .ئەمەش لەڕێگەی بەکارهێنانی بژارەکانی  Suffixو  Perfixی ناو
تابی  Primary Unitsدیالۆگ بۆکسەکانی  New Dimension Styleیان ( Modify Dimension Styleلە بەشێکی دواتری
چاپتەرەکەدا سەیری بەش ی '' ڕێکخستنی شێوەی دەرکەوتنی پێوانەکردنەکان'' بکە).
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ئەنجامدانی گۆڕانکاری لە چەند پێوانەکردنێکدا بەیەکەوە
دەتوانیت ئامرازی  Dimension Editبەکاربهێنیت بۆئەوەی بەخێرایی گۆڕانکاری لە پێوانەکردنە هەبووەکاندا ئەنجام
بدەیت و بە تاکە جارێک تێکستی چەند پێوانەکردنێک بەیەکەوە بگۆڕیت .بۆ نمونە دەتوانیت ئامرازی Diemension Edit
بەکاربەریت بۆ گۆڕینی تێکستی زنجیرەیەک پێوانەکردن بۆ ئەوەی هەمویان هەمان تێکست نیشان بدەن .ئەم هەنگاوانەی
خوارەوە ئەڵتەرناتیڤی بەکارهێنانی پالێتی  Propertiesبۆ پاشکۆکردنی تێکست بۆ پێوانەکردنێک نیشان دەدەن:
 .1لە هێڵی فەرمانەکاندا پیتەکانی  dedداخڵ بکە.
 .2لە پەیامی  Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique]<Home>:دا پیتی  nداخڵ بکە بۆئەوەی بژارەی
 Newبەکاربهێنیت .بەمە تابی  Text Editorدەردەکەوێت لە هەمان کاتدا نرخێکی نوێ بۆ پێوانەکردنەکە کە  0ە
دەردەکەوێت .لێرەدا  0ە کە تەنها تێکستێکی کاتیە و تەنها ئاماژە بەشوێنی دەرکەوتنی تێکستی پێوانەکردنەکە
دەکات.
 .3ئەو تێکستە داخڵ بکە کە دەتەوێت بۆ پێوانەکردنەکەی زیاد بکەیت ،یان ئەگەرحەزبکەیت دەتوانیت  0ە کەش
بسڕیتەوە تا تێکستێکی تەواو نوێ لە پێوانەکردەنکەدا دەربکەوێت.
 .4کلیکی دوگمەی  Close Text Editorبکە.
 .5لە پەیامی  Select Objects:دا ئەو پێوانەکردنانە هەڵبژێرە کە دەتەوێت تێکستەکانیان بگۆڕیت.
 .6لە دوای هەڵبژاردنی پێوانەکردنەکانەوە دەبینیت کە پەیامەکە هەردەمێنێتەوە ،ئێنتەر بکە بۆئەوەی لە پەیامەکە و
لە فەرمانەکە دەربچیت .بەمە تێکستی پێوانەکردنەکە دەگۆڕێت بۆئەوەی تێکستە نوێیەکە لەگەڵ تێکستە
کۆنەکەدا نیشان بدات ،یان تێکستە نوێیەکە شوێنی تێکستە کۆنەکە بگرێتەوە.
ئامرازی  Dimension Editزۆربەسوودە لە گۆڕینی تێکستی پێوانەکردنەکاندا ،بەاڵم دەتوانیت ئەم فەرمانە بۆ گۆڕێنی
گرافیکیش لە تێکستەکەدا بەکاربهێنیت .ئەمانەی خوارەوە هەندێک لە بژارەکانی ئامرازەکەن:
Home؛ ئەم بژارەیە تێکستی پێوانەکردنەکە دەگوێزێتەوە بۆ شوێن و گۆشەی الری ستانداردی بنەڕەتی خۆی.
Rotate؛ ئەم بژارەیە تێکستی پێوانەکردنەکە دەخولێنێتەوە بۆ ئەوەی گۆشەیەکی الری نوێ وەربگرێت.
Oblique؛ ئەمیش پارچە هێڵەکانی ئەملوالی پێوانەکردنەکە  extension linesالردەکاتەوە .بۆ زانیاری زیاتر سەیری بەش ی
''الرکردنەوەی هێڵەکانی پێوانەکردنەکان'' کە دواترلەم چاپتەرەدا دەخرێتە ڕوو بکە.
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جیاکردنەوەی تێکستی پێوانەکردن لە هێڵی پێوانەکردن
ئەگەرهەوڵ بدەیت تێکستی پێوانەکردنێک لە هێڵی پێوانەکردنەکە دووربخەیتەوە لە ڕێگەی سەرەداوەکەیەوە دەبینیت
کە هەموو پێوانەکردنەکە دوای تێکستەکە دەکەوێت .بۆ جیاکردنەوەی پێوانکردنەکە لە تێکستەکەی دەتوانیت یەکێک
لە ڕێکخستنەکانی تایبەتمەندییەکانی پێوانەکردنەکە بگۆڕیت:
وێنەی 21-10
 .1کلیکی تێکستی پێوانەکردنەکە بکە بۆئەوەی
سەرەداوەکەی دەربکەوێت.

گروپی  Fitلە پالێتی
 Propertiesدا

 .2کلیکی الی ڕاست بکە و لە پێڕستە کورتەکەوە Properties
هەڵبژێرە بۆئەوەی پالێتی  Propertiesبکەیتەوە.
 .3لە پالێتەکەدا وەرە خوارەوە تا گروپی  Fitدەبینیت ،کلیکی
سەرەتیرە سەربەرەوخوارەکەی الی ڕاست بکە بۆئەوەی
کۆمەڵێک بژارە دەربخەیت ،وەکو لە وێنەی  21-10دا
نیشاندراوە.
 .4لە بژارەکانی گروپی  Fitدا کلیکی ناو خانەکەی بەردەم
بژارەی  Text Movementبکە.
 .5کلیکی سەرەتیرەکەی ناو خانەکە بکە و لەو لیستەی کە
دەکرێتەوە بژارەی  Move Text, Add leaderهەڵبژێرە،
وەکو لە وێنەی  22-10دا نیشاندراوە.
وێنەی 22-10

 .6پالێتی  Propertiesدابخە.

بژارەی Move
Text, Add Leader
لە گروپی بژارەکانی
 Fitدا

ئێستا دەتوانیت تێکستەکە بە تەنها بگوازیتەوە بۆ هەر کوێیەک بتەوێت بێئەوەی هێڵی پێوانەکردنەکە دوای تێکستەکە
بکەوێت .کاتێک کە ئەمە دەکەیت ئۆتۆکاد فرەنیشاندەرێک لە هێڵی پێوانەکردنەکەوە بۆ تێکستی پێوانەکردنەکە دروست
دەکات.
ئەگەربەالتەوە باشتر بێت کە فرەنیشاندەرەکە دەرنەکەوێت ئەوا دەتوانیت لە هەنگاوی  5ی نمونەکەی پێشوودا بژارەی
 Move Text, No Leaderهەڵبژێریت.

خوالندنەوەی تێکستی پێوانەکردن
لەوانەیە ببینیت کە پێویستت بەوەیە کە لە کاتی گواستنەوەی تێکستی پێوانەکردنێک تێکستەکە بخولێنیتەوە .ئەم
کردارە بەم شێوەیە ئەنجام دەدرێت:
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 .1پانێلی  Dimensionفراوان بکە و ئامرازی  Text Angleهەڵبژێرە.
 .2لە پەیامی  Select dimension:دا ئەو تێکستە هەڵبژێرە کە دەتەوێت بیخولێنیتەوە.
 .3لە پەیامی  Specify angle for dimension text:دا گۆشەیەک داخڵ بکە یان دوو خاڵ هەڵبژێرە بۆئەوەی گۆشەکە بە
چاو داخڵ بکەیت.
دەتوانیت ئامرازی ( Dimension Text Editفەرمانی  )Dimteditیش بۆ الگرتنی تێکستەکە بۆ الی چەپی یان الی ڕاستی
هێڵی پێوانەکردنەکە بەکاربهێنیت .ئەمە هەمان ئەو کارە دەکات کە بژارەی  Alignmentلە  Multiline Text Editorدا
دەیکات.
وەکو لەم بەشەدا بینیت سەرەداوەکان بەتایبەت زۆر گونجاون بۆ ئەنجامدانی گۆڕانکاری لە پێوانەکردنەکاندا .بەهۆی
سەرەداوەکانەوە دەتوانیت پێوانەکردنەکان ڕابکێشیت ،بجوڵێنیت ،کۆپی بکەیت ،بخولێنیتەوە ،ئاوێنە بکەیت و
سکێڵیش بکەیت.
الرکردنەوەی هێڵەکانی پێوانەکردنەکان
ئەگەر پێوانکردن بۆ تەنێکی ئایزۆمەتری  3Dزیادبکەیت ئەوا پێویستت بەوە دەبێت کە هێڵەکانی پێوانەکردنەکان لە چاو
پارچە هێڵە کورتەکانی ئەملوالی پێوانەکردنەکەدا الر بکەیتەوە .بۆ ئەنجامدانی ئەمە دەتوانیت بژارەی Oblique
بەکاربەریت:
 .1پانێلی  Dimensionفراوان بکە و ئامرازی  Obliqueهەڵبژێرە ،یان
پیتەکانی  dedو پاشانیش  oداخڵ بکە .هەروەها دەشتوانیت
ئامرازی  Dimension Editبەکاربەریت و لەوێوە بژارەی Oblique
هەڵبژێریت.
 .2لە پەیامی  Specify Objects:دا ئەو پێوانەکردنە هەڵبژێرە کە
دەتەوێت الری بکەیتەوە و ئێنتەر بکە بۆئەوەی هەڵبژاردنەکەت
پشتڕاست بکەیتەوە.
 .3لە پەیامی  Enter obliquing angle (Press ENTER for none):دا نرخی
گۆشەیەک داخڵ بکە کە لەگەڵ ڕەسمەکەتدا بگونجێت .بەمە
پێوانەکردنەکە الردەبێتەوە بەشێوەیەک کە هێڵەکانی ئەملوال
الری گۆشە داخڵکراوەکە وەردەگرن (سەیری وێنەی  23-10بکە).

وێنەی  :23-10پێوانەکردنێک لەسەرتەنێکی
ئایزۆمەتری  2Dکە بژارەی  Obliqueی بۆ بەکارهاتووە

ڕێکخستنی شێوەی دەرکەوتنی پێوانەکردنەکان
ئەو پێوانەکردنە بنەڕەتیانەی کە بە ئۆتۆکاد دروست دەکرێن پێوانەکردنی گشتین و لەگەڵ هیچ یەکێک لە ستانداردەکانی
ڕەسمکردندا یەک ناگرنەوە .دیارە ئەمانە تاڕادەیەک بێ کێشەن ئەگەر تەنها بتەوێت ڕەسمێکی تەکنیکی ڕوونکراوە دروست
بکەیت ،بەاڵم ئەگەرلەسەرڕەسمەکانی بیناسازی و ڕەسمە میکانیکیەکان کاربکەیت پێویستت بەوە دەبێت کە ستایلی
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پێوانەکردنەکان بگۆڕیت بۆئەوەی پەیڕەوی ستانداردەکانی ئەو بوارەی کاری تیا دەکەیت بکەن .یان لەوانەیە تەنها بتەوێت
ستایلی پێوانەکردنکان بگۆڕیت بۆئەوەی پەێڕەوی ستانداردێکی تایبەت بە خۆت یان ئەو کۆمپانیایەی کاری لێدەکەیت
بکەن.
بۆ ئەنجامدانی ئەمە دەتونیت سەرەتا پێوانەکردنەکان بە بەکارهێنانی ڕێکخستنە بنەڕەتیەکان دروست بکەیت و پاشان
گۆڕانکاری لە یەکە بە یەکەی پێوانەکردنەکاندا بکەیت بۆئەوەی بەو شێوەیە دەربکەون کە لەگەڵ ڕەسمەکەتدا
دەگونجێت ،بەاڵم ئەمە کاتێکی زۆرت لێ بەفیڕۆدەدات .لە جیاتی ئەمە دەتوانیت ستایلەکانی پێوانەکردنەکان
 Dimension Stylesبەکاربهێنیت بۆ ئەوەی پێش وەخت شێوەی دەرکەوتنی پێوانەکردنەکان ڕێکبخەیت .هەرکە ستایلێکت
دروستکرد ئیتردەتوانیت ستایلە خۆچێکراوەکە بکەیتە ستایلی بنەڕەتی و دەست بکەیت بە پێوانەکردن .بەم شێوەیە
هەموو ئەو پێوانەکردنانەی کە دروستیان دەکایت پەیڕەوی ئەو ستایلەی خۆت دەکەن.
دروستکردنی ستایلێکی پێوانەکردن
ستایلەکانی پێوانەکردنەکان وەکو ستایلەکانی تێکست وان .فۆنت و قەبارە و تیرئاسا و سازکاریەکانی تری پێوانەکردنەکانت
ڕێک دەخەن .لەوانەیە ستایلێکی پێوانەکردن بۆ جۆرێکی تایبەتی تیرئاساکان ڕێکبخەیت یان بۆئەوەی تێکستی
پێوانەکردنەکە لە سەرهێڵی پێوانەکردنەکەدا دابنێیت وەک لە ڕەسمە بیناسازیەکاندا باوە .دەتوانیت چەندین ستایلی
جیاواز بۆ حاڵەتە جیاوازەکان ڕێکبخەیت .ئەمەی خوارەوە جٶنێتی دروستکردنی ستایلەکان ڕوون دەکاتەوە:
 .1کلیکی سەرەتیرەکەی سووچی خوارەوەی الی ڕاستی پانێلی  Dimensionبکە ،یان پیتی  dداخڵ بکە بۆئەوەی دیالۆگ
بۆکس ی  Dimension Style Managerبکەیتەوە.
 .2لە لیستی  Stylesدا  Standardهەڵبژێرە (سەیری وێنەی  24-10بکە) .ئەگەر سیستەمی مەتری بەکاردەبەیت و لە
لیستەکەدا  ISO-25هەبوو ئەوا دەبێت ئەمە هەڵبژێریت.
وێنەی 24-10

دیالۆگ بۆکس ی Dimension
Style Manager

 .3کلیکی دوگمەی  Newبکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Create New Dimension Styleبکەیتەوە (سەیری وێنەی
 25-10بکە).
 .4لە خانەکەی ژێر New Style Nameدا ناوەکە بگۆڕە بۆ ئەو ناوەی خۆت دەتەوێت بیدەیت بە ستایلە نوێیەکەت.
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وێنەی 25-10

دیالۆگ بۆکس ی
Create New
Dimension Style

 .5کلیکی  Continueبکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  New Dimension Styleبکەیتەوە ،وەکو لە وێنەی  26-10دا
نیشاندراوە.
وێنەی 26-10

دیالۆگ بۆکس ی New
Dimension Style

بەم شێوە تۆ ئێستا ئامادەیت بۆ ڕێکخستنی شێوەی دەرکەوتنی ستایلەکەت .دیالۆگ بۆکس ی New Dimension Style
چەند تابێکی تێدایەکە هەریەکەیان کۆنترۆڵی چەمکێکی جیاوازی شێوەی دەرکەوتنی پێوانەکردنەکە دەکەن.
ڕێکخستنی گرافیکی پێوانەکردنەکان
بژارەکانی تابی ( Linesوێنەی  )26-10و تابی ( Symbols and Arrowsوێنەی  )28-10توانای کۆنترۆڵکردنی شێوەی
دەرکەوتنی پێوانەکردن و هێڵەکانی ئەملوال و سەرەتیرو هێمای چەقەکان دەستەبەردەکەن .وێنەی  27-10نمونەیەکی
هەندێک لە پێکهاتەکانی پێوانەکردنەکان نیشان دەدات کە بەهۆی ئەم بژارانەوە کۆنترۆڵ دەکرێت .خشتەی 3-10
وەسفی بژارەکانی تابی  Linesدەکات و خشتەی  4-10یش وەسفی بژارەکانی تابی  Symbols and Arrowsدەکات.
هەرکاتێک ئەم ڕێکخستنانە بگۆڕیت یەکسەر کاریگەری گۆڕانەکە لە دیمەنە گرافیکیەکەی الی ڕاستی دیالۆگ
بۆکسەکەدا دەبینیت.
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وێنەی 27-10

ئەم پێوانەکردنانە شوناس ی
بەشە جیاوازەکانیان لەگەڵ ناوە
ئینگلیزیەکەی ئەو ڕێکخستنانەی
کە کۆنترۆڵی شێوەی دەرکەوتنیان
دەکەن نووسراوە.

ئەو نرخانەی بۆ قەبارەی پێکهاتەکانی هێڵی پێوانەکردنەکان داخڵی دەکەیت وەکو قەبارەی سەرەتیر Arrow sizeو نێوانە
کەلێن  Offset from originپێویستە ئەو قەبارانە بن کە دەتەوێت لەکاتی چاپکردنی ڕەسمەکەدا دەربکەون .ئەگەر
پێوانەکردنەکان لە بۆشایی مۆدێلدا داخڵ بکەیت ئەوا دەبێت هاوکۆلکەی سکێڵکردنی دروست داخڵ بکەیت.
هاوکۆلکەی سکێڵکردن لە بژارەی  Use Overall Scaleی تابی  Fitەوە داخڵ دەکرێت .هەموو ڕێکخستنەکانی
پێوانەکردنەکان ئەو نرخی سکێڵە وەردەگرن کە لەم بژارەیەدا دیاری دەکەیت.
خشتەی  :3-10ڕێکخستنەکانی تابی Lines

بژارە

وەسف

گروپی Dimension lines
Color

بۆ هەڵبژاردنی ڕەنگی هێڵی پێوانەکردنەکە بەکاردێت.

Linetype

بۆ هەڵبژاردنی جۆرەهێڵی هێڵی پێوانەکردنەکە بەکاردێت.

Lineweight

بۆ هەڵبژاردنی ئەستورایی هێڵی هێڵی پێوانەکردنەکە بەکاردێت.

Extend beyond Ticks

درێژی درێژبونەوەی هێڵی پێوانەکردنەکە لە دوای هێڵی ئەملوالوە دیاری دەکات .ئەم بژارەیە تەنها کاتێک چاالک
دەبێت ئەگەرچوکڵە بەکارهاتبێت ،ئەگەرسەرەتیربەکارهاتبێت چاالک نابێت.

Baseline Spacing

دووری نێوان هێڵەکانی پێوانەکردن لە پێوانەکردنی جۆری  Baselineدا دیاری دەکات.

Suppress

بەکاردێت بۆ سڕینەوە و البردنی هێڵی پێوانەکردن لە یەکێک لە الکانی تێکستی پێوانەکردنەکە.

گروپی Extension lines
Color

بۆ هەڵبژاردنی ڕەنگی هێڵەکانی ئەملوالی پێوانەکردنەکە بەکاردێت.

Linetype Ext Line 1

بۆ هەڵبژاردنی ڕەنگی هێڵی الی یەکەمی پێوانەکردنەکە بەکاردێت.
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بژارە

وەسف

Line weight

بۆ هەڵبژاردنی ئەستورایی هێڵی هێڵەکانی ئەملوالی پێوانەکردنەکە بەکاردێت.

Extend beyond Dim Lines

درێژی درێژبونەوەی هێڵەکانی ئەملوالی پێوانەکردنەکان لە دوای هێڵی پێوانەکردنی سەرەکیەوە دیاری دەکات.

Offset from Origin

پانی کەلێنی نێوان پێوانەکردنەکە و تەنەکە دیاری دەکات.

Fixed Length Extension Lines

درێژیەکی جێگیربۆ هێڵەکانی ئەملوالی پێوانەکردنەکە دیاری دەکات کە نرخەکەی لە خانەی  Lengthدا دەدرێت.

Length

درێژی هێڵەکانی ئەملوال دیاری دەکات کاتیك بژارەکەی سەرەوە چاالککرابێت.

Suppress

بەکاردێت بۆ سڕینەوە و البردنی هێڵەکانی ئەملوالی پێوانەکردنەکە.

وێنەی 28-10

تابی  Symbols and Arrowsی
دیالۆگ بۆکس ی New
 Dimension Styleدا
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خشتەی  :4-10ڕێکخستنەکانی تابی Symbols and Arrows

بژارە

وەسف

گروپی Arrowheads
First

جۆری سەرەتیری یەکەمی هێڵی پێوانەکردنەکە دیاری دەکات .لە بنەڕەتدا سەرەتیری دووەمیش خۆکارانە دەگۆڕێت بۆ ئەو
جۆرەی لێرەدا دیاری دەکەیت

Second

جۆرە سەرەتیرێکی جیاوازلە سەرەتیرەکەی یەکەم دیاری دەکات بۆ الکەی تری هێڵی پێوانەکردنەکە.

Leader

جۆری سەرەتیری هێڵەکانی فرەنیشاندەرەکان دیاری دەکات.

Arrow Size

قەبارەی سەرەتیرەکان دیاری دەکات .ئەو قەبارەیە داخڵ بکە کە دەتەوێت لەکاتی چاپکردندا سەرەتیرەکان هەیان بێت.

گروپی Center marks
None/Mark/Line

جۆری هێماکانی چەق کە لە پێوانەکردنی نیوەتیرە و تیرەکاندا بەکاردێن دیاری دەکات.

Size

قەبارەی هێماکانی چەق دیاری دەکات.

گروپی Arc length symbol
Preceding/Above/None

شوێنی هێماکانی درێژی کەوان کە لە پێوانەکردنی جۆری  Arc lengthدا بەکاردێن دیاری دەکات.

گروپی Radius jog dimension
Jog Angle

گۆشەی الری هێڵەکانی پێوانەکردن کە لە پێوانەکردنی جۆری  jogدا بەکاردێن دیاری دەکات.

ڕێکخستنی شێوەی دەرکەوتنی تێکستی پێوانەکردنەکان
دەتوانیت گۆڕانکاری لە شێوەی دەرکەوتنی تێکستی پێوانەکردنەکان لە تابی  Textی دایلۆگ بۆکس ی New Dimension
 Styleەوە ئەنجام بدەیت .ستایلی تێکست و ڕەنگ و بەرزی هەندێکن لەو دانستانەی کە دەتوانیت گۆڕانکاریان تێدا
بکەیت .هەروەها دەشتوانیت شوێنی بنەڕەتی تێکستەکەش لە چاو هێڵی پێوانەکردن و هێڵەکانی ئەملوالوە دیاری بکەیت.
وێنەی  29-10تابی  Textنیشان دەدات و خشتەی  5-10یش وەسفی بژارەکانی ناو ئەم تابە دەکات.
وێنەی 29-10

تابی Textی دیالۆگ بۆکس ی
New Dimension Style
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خشتەی  :5-10ڕێکخستنەکانی تابی Text

بژارە

وەسف

گروپی Text apperance
Text Style

ستایلی تێکستی پێوانەکردنەکە دیاری دەکات .پێویستە سەرەتا ستایلی تێکستەکە دروست بکەیت .دەتوانیت ستایلێکی
تێکستی ئەنۆتیتەیڤ بەکاربەریت بۆئەوەی تێکستی پێوانەکردنەکە پارێزگاری لە قەبارەی دروستی خۆی بکات بۆ سکێڵی
ڕەسمەکە .بۆ زانیاری زیاترلەسەرئەمە سەیری بەش ی ''تێگەیشتن لە تێکست و سکێڵ'' ی چاپتەری  9بکە.

Text Color

ڕەنگی تێکستی پێوانەکردنەکە دیاری دەکات.

Fill Color

ڕەنگی پاشەبنەمای تێکستی پێوانەکردنەکە دیاری دەکات.

Text Height

بەرزی تێکستی پێوانەکردنەکە دیاری دەکات .ئەم بژارەیە تەنها کاتێک بۆ ئەو تێکستانە کاردەکات کە نرخی بەرزی
تێکستەکەیان کراوەتە ( 0سفر).

Fraction Height Scale

هاوکۆلکەیەکی سکێڵ دیاری دەکات بۆ بەرزی تێکستی کەرتی .ئەم بژارەیە تەنها کاتێک بایەخی هەیە کە  Arichitecturalیان
 Fractionalلە تابی  Primary Unitsداهەڵبژێرابن.

Draw Frame around Scale

ئەگەرئەم بژارەیە هەڵکرابێت ئەوا الکێشەیەک بە دەوری تێکستی پێوانەکردەنەکەدا دەکێشرێت.

گروپی Text placement
Vertical

شوێنی ستوونی تێکستەکە لەچاو هێڵی پێوانەکردندا ڕێک دەخات Centered .تێکستەکە دەخاتە تاوەندی هێڵی
پێوانەکردنەکە و هێڵەکە دەکاتە دوو کەرتەوە Above .تێکستەکە لەسەرهێڵی پێوانەکردنەکە دەردەخات بێئەوەی هێڵەکە
کەرت بکات Outside .یش تێکستەکە لە شوێنێکی دوورلە هێڵی پێوانەکردنەکە و تەنەکە دادەنێت JIS .شوێنی تێکستەکە
پەیڕەوی ستانداردی یابانی دەکات Below .یش تێکستەکە لە ژێرهێڵی پێوانەکردنەوە جێگیردەکات.

Horizontal

شوێنی ئاسۆیی تێکستەکە لەچاو هێڵی پێوانەکردندا ڕێک دەخات Centered .تێکستەکە دەخاتە تاوەندی هێڵی ئەملوالی
پێوانەکردنەکەوە At Extension Line 1 .تێکستەکە دەخاتە تەنیشت هێڵی یەکەمی ئەملوالی پێوانەکردنەکەAt .
 Extension Line 2تێکستەکە دەخاتە تەنیشت هێڵی دووەمی ئەملوالی پێوانەکردنەکەOver Extension Line 1 .
تێکستەکە دەخاتە سەروو هێڵی یەکەمی ئەملوالی پێوانەکردنەکە Over Extension Line 2 .تێکستەکە دەخاتە سەروو
هێڵی دووەمی ئەملوالی پێوانەکردنەکە.

Offset from Dim Line

دووری لە هێڵی بنچینەی تێکستەکەوە بۆ هێڵی سەرەکی پێوانەکردنەکە ڕێک دەخات کاتێک تێکستەکە لەسەرهێڵی
پێوانەکردنەکە دانرابێت .هەروەها قەبارە و کەلێنی نێوان تێکستەکە و خاڵی کۆتایی هێڵی پێوانەکردنەکە ڕێک دەخات
کاتێک تێکستەکە لە ناوەندی هێڵی پێوانەکردەنەکەدا بێت .دەتوانیت ئەم بژارەیە بەکاربهێنیت بۆ ئەوەی بۆشایی دەوری
تێکستەکەش ڕێک بخەیت کاتێک تێکستەکە لە ناوەڕاستی هێڵی پێوانەکردنەکەدا دانراوە و هێڵەکەی کەرت کردووە.

View Direction

ئاراستەی دەرکەوتنی تێکستەکە دیاری دەکات ،لە چەپەوە بۆ ڕاست یان لە ڕاستەوە بۆ چەپ.

گروپی Text alignment
Horizontal

ئاراستەی تێکستەکە دەکات بە ئاراستەیەکی ئاسۆیی بێگوێدانە ئاراستەی هێڵی پێوانەکردنەکە.

Aligned with Dimension
line

تێکستەکە لەگەڵ هێڵی پێوانەکردندا هاوڕێک دەکات.

ISO standard

تێکستەکە لەگەڵ هێڵی پێوانەکردنەکەدا هاوڕێک دەکات کاتێک لە نێوان هێڵەکانی ئەملوالی پێوانەکردەکەدا دانراوە؛
ئەگەرنا ئاراستەی تێکستەکە ئاسۆیی دەبێت.
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دیاریکردنی شوێنی تێکست و سەرەتیرەکان لە بۆشاییە تەنگەکاندا
زۆرجارناچاردەبیت کە پێوانەکردنەکان لە شوێنی وا دابنێیت کە بەتەواوی جێگای تێکست و سەرەتیرەکانی
پێوانەکردنەکە نابێتەوە .بۆ دەربازبوون لەم کێشەیە دەتوانیت بژارەکانی ناو تابی  Fitبەکاربەریت بۆئەوەی ئەوە دیاری
بکەیت کە ئۆتۆکاد چی بکات کاتێک پێوانەکردنێک لە بۆشاییەکدا بەتەواوی جێگای نابێتەوە .هەروەها دەتوانیت تابی fit
بۆ دیاریکردنی هاوکۆلکەی گشتی سکێڵکردنی پێوانەکردنەکانت کە بەتایبەتی زۆرهەستیارە کاتێک پێوانەکردنەکان لە
بۆشایی مۆدێلدا دادەنێیت بەکاربەریت .وێنەی  30-10تابی  Fitنیشان دەدات و خشتەی  6-10یش وەسفی بژارەکانی ناو
تابی  Fitدەکات.
وێنەی 30-10

تابی  Fitی دیالۆگ بۆکس ی
New Dimension Style

خشتەی  :6-10ڕێکخستنەکانی تابی Fit

بژارە

وەسف

گروپی Fit options
)Either Text or Arrows (Best Fit

تێکست یان سەرەتیرەکان لەنێوانی هێڵەکانی ئەملوالدا جێگە دەکاتەوە بەپێی ئەوەی کام لەم دووانە باشترجێگایان
دەبێتەوە.

Arrows

سەرەتا سەرەتیرەکان دەگوێزێتەوە بۆ دەرەوەی هێڵەکانی ئەملوال ،ئەگەرهەرجێگە نەبووەوە تێکستەکە دەگوازێتەوە.

Text

سەرەتا تێکستەکە دەگوێزێتەوە بۆ دەرەوەی هێڵەکانی ئەملوال ،ئەگەرهەرجێگە نەبووەوە سەرەتیرەکان دەگوازێتەوە.

Both Text and Arrows

تێکستەکەش و سەرەتیرەکانیش دەگوێزێتەوە بۆ دەرەوەی هێڵەکانی ئەملوال

Always keep text between ext
lines

وا لە سەرەتیرەکان و تێکستەکە دەکات کە هەمیشە لەنێوان هێڵەکانی ئەملوالی پێوانەکردنەکاندا بمێنێتەوە.

Suppress Arrows if They Don’t
Fit inside extension lines

ئەگەرسەرەتیرەکان لەنێوان هێڵەکانی ئەملوالی پێوانەکردنەکەدا جێگایان نەبێتەوە ئەوا ئەم بژارەیە بەتەواوی
سەرەتیرەکان دەسڕێتەوە
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وەسف

گروپی Text placement
Beside the dimension line

تێکست و هێڵی پێوانەکردنەکە بەیەکەوە دەهێڵێتەوە.

Over dimension line, with

ڕێگە بە جووڵەی سەربەستی تێکست و هێڵی پێوانەکردنەکە دەدات .ئەگەرتێکستەکە لە هێڵی پێوانەکردنەکە دوور

leader

بخرێتەوە ئەوا فرەنیشاندەرێکی بۆ زیاد دەبێت.

Over dimension line, without

ڕێگە بە جووڵەی سەربەستی تێکست و هێڵی پێوانەکردنەکە دەدات .ئەگەرتێکستەکەش لە هێڵی پێوانەکردنەکە دوور

leader

بخرێتەوە فرەنیشاندەرزیاد نابێت.

گروپی Scale for dimension features
Annotative

ئەوە دیاری دەکات ئایا ستایلی پێوانەکردن سکێڵی ئەنۆتەیتیڤ بەکاردەبات یان نا.

Use Overall Scale of

ئەم دوگمەی ڕادیۆییە و بۆکس ی داخڵکردنە سکێڵی گشتی پێکهاتەکانی پێوانەکردنەکە ڕێک دەخات بە تێکست و
سەرەتیرەکانیشەوە.

Scale Dimensions to layout

پێکهاتەکانی پێوانەکردنەکە سکێڵ دەکات بۆ ئەو هاوکۆلکەی سکێڵکردنەی کە بۆ دەالقەکانی لەیئاوتەکان دیاری کراوە.

گروپی Fine tuning
Place text manually

ڕێگەت پێدەدات کە بەدەست تێکستی پێوانەکردنەکە دابنێیت لە حاڵەتێکدا ئەگەرتێکستەکە لەنێوان هێڵەکانی
ئەملوالدا جێگەی نەبێتەوە.

Draw dim line between ext.

وا لە ئۆتۆکاد دەکات کە هێڵی پێوانەکردن ڕەسم بکات بێگوێدانە پانی نێوان هێڵەکانی ئەملوالی پێوانەکردنەکە.

lines

دیاری کردنی ڕێکخستنەکانی ستایلییەکەکان بۆ پێوانەکردنەکان
بژارەکانی ناو تابی  Primary Unitsڕێگەت پێدەدەن فۆرماتکردن و ناوەرۆکی تێکستی پێوانەکردن بە ستایلییەکەکانی
پێوانەکردنە هێڵی و گۆشەییەکانیشەوە ڕێکبخەیت .وێنەی  31-10تابی  Primary Unitsنیشان دەدات و خشتەی 7-10
یش وەسفی بژارەکانی ناو تابی  Primary Unitsدەکات.
وێنەی 31-10

تابی  Primary Unitsلە دیالۆگ
بۆکس ی New Dimension Style
دا
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خشتەی  :7-10ڕێکخستنەکانی Primay Units
بژارە

وەسف

گروپی Linear dimensions
Unit format

ستایلییەکەکانی تێکستی پێوانەکردنەکە دیاری دەکات.

Precision

وردی و دەقیقی تێکستی پێوانەکردنەکە دیاری دەکات .بژارەکە نرخی پێوانەکردنەکە دەکاتە نزیکترین ژمارەی
تەواو.

Fraction format

چۆنێتی دەرکەوتنی کەرتەکان ڕێک دەخات .ئەم بژارانە تەنها بۆ یەکە بیناسازی و کەرتیەکان جێ بەجێ دەبن.

Decimal separator

فاریزەی کەرتی دەیی بۆ ئەو یەکەی پێوانانە دادەنێت کە کەرتە دەییەکان نیشان دەدەن .دەتوانیت لە نێوان خاڵ
 Periodو فاریزە  commaو بۆشایی  spaceدا هەڵبژێریت.

Round off

ڕادەی نزیککردنەوەی نرخی پێوانەکردنەکە دیاری دەکات .بۆ نمونە دەتوانیت وا لەم بژارەیە بکەیت کە نرخەکان
بۆ نزیکترین  0.25نزیک بکاتەوە.

Prefix

پێشگرێک بۆ هەموو پێوانەکردنە هێڵی و هاوڕێکەکان دادەنێت.

Suffix

پاشگرێک بۆ هەموو پێوانەکردنە هێڵی و هاوڕێکەکان دادەنێت.

Measurement scale: Scale
factor

نرخی پێوانەکردنەکە لەگەڵ هاوکۆلکەیەکی سکێڵکردندا لێک دەدات .بۆ نمونە دەتوانیت هەموو نرخەکان
لەگەڵ  25.4لێک بدەیت بۆنیشاندانی نرخەکان بە میللیمەترلە ڕەسمێکدا کە بە یەکە ئینگلیزیەکان
دروستکراوە.

Measutement scale: Apply to
layout dimensions only

هاوکۆلکەی سکێڵکردن جێ بەجێ دەکات تەنها بۆ پێوانەکردنەکانی ناو لەیئاوتەکان.

گروپی Angular dimensions
Zero suppression: Leading,

هەموو سفرەکانی ناو تێکستی پێوانەکردنەکان دەسڕێتەوە .بۆ نمونە ئەگەربژارەی  Leadingبەکاربەریت ئەوا

Trailing

 0.50دەبێتە  .50بەاڵم ئەگەربژارەی  Trailingبەکاربەریت ئەوا  0.50کە دەبێتە 0.5

گروپی Angular dimensions
Units format

فۆرماتێک بۆ پێوانەکردنە گۆشەییەکان دادەنێت.

Precision

وردی و دەقیقی نرخی پێوانەکردنە گۆشەییەکان دیاری دەکات.

Zero Suppresion: Landing,

سفری  leadingیان  trailingلە نرخی پێوانەکردنە گۆشەییەکاندا دەسڕێتەوە.

Trailing
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بەکارهێنانی تابی Alternate Units
تابی  Alternate Unitsڕێگەت پێدەدات کۆمەڵێک تێکستی
پێوانەی تر بۆ پێوانەکردنە هێڵیەکان دابنێیت .دەتوانیت
ئەمە بۆ ستایلی پێوانەکردنە یان ستایلییەکە
ئەڵتەرناتیڤەکان بەکاربهێنیت .بۆ نمونە دەتوانیت یەکە
ئەڵتارنتیڤەکان بەکاربەریت بۆ نیشاندانی نرخە مەتریەکانی
پێوانەکردنەکان لەگەڵ نرخە سەرەتاییەکان کە بە فوت و
ئینج دراون .وێنەی  32-10تابی  Altenate Unitsنیشان
دەدات و خشتەی  8-10یش وەسفی بژارەکانی ناو تابی
 Alternate Unitsدەکات.
وێنەی :32 -10تابی  Alternate Unitsلە دیالۆگ بۆکس ی New
 Dimension Styleدا
خشتەی  :8-10ڕێکخستنەکانی تابی Alternate Units

بژارە

وەسف

گروپی Alternate Units
Unit format

ستایلییەکەکانی تێکستی پێوانەکردنەکە دیاری دەکات.

Precision

وردی و دەقیقی تێکستی پێوانەکردنەکە دیاری دەکات .بژارەکە نرخی پێوانەکردنەکە دەکاتە نزیکترین ژمارەی تەواو.

Multiplier of alt units

نرخێکی لێکدان بۆ تێکستی پێوانەکردنەکە دادەنێت .ئەم بژارەیە نرخی پێوانەکردنەکە لەگەڵ نرخی لێکدانەکەدا
لێکدەدات .بۆ نمونە دەتوانیت هەموو نرخەکان لەگەڵ  2.54لێک بدەیت بۆنیشاندانی نرخەکان بە سانتیمەترلە
ڕەسمێکدا کە بە یەکە ئینگلیزیەکان دروستکراوە.

Round distances to

ڕادەی نزیککردنەوەی نرخی پێوانەکردنەکە ئەلتەرناتیڤەکان دیاری دەکات.

Prefix

پێشگرێک بۆ هەموو پێوانەکردنە هێڵی و هاوڕێکەکان دادەنێت.

Suffix

پاشگرێک بۆ هەموو پێوانەکردنە هێڵی و هاوڕێکەکان دادەنێت.

گروپی Zero Suppression
Leading, Trailing, Feet, Inches

هەموو سفرەکانی ناو تێکستی پێوانەکردنەکان دەسڕێتەوە .بۆ نمونە ئەگەربژارەی  Leadingبەکاربەریت ئەوا  0.50دەبێتە

 .50بەاڵم ئەگەربژارەی  Trailingبەکاربەریت ئەوا  0.50کە دەبێتە 0.5
گروپی Placement
After primary value

وا لە تێکستە ئەڵتەرناتیڤەکە دەکات کە لە دوای تێکستە سەرەکیەکەوە دەربکەوێت.

Below primary value

وا لە تێکستە ئەڵتەرناتیڤەکە دەکات کە لە ژێرتێکستە سەرەکیەکە و لەسەرهێڵی پێوانەکردنەکەوە دەربکەوێت.
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بۆ هەڵکردنییەکە ئەڵتەرناتیڤەکان کلیکی بۆکس ی  Display alternative unitsبکە بۆ چاالککردنی .ئیترئۆتۆکاد تێکستێکی
پێوانەکردنی زیادە بەو فۆرماتکردنانەی لەم تابەدا دیاریان دەکەیت دەردەخات.

بەکارهێنانی تابی Tolerances
بژارەکانی تابی  Tolerancesڕێگەت پێدەدەن تێکستی پێوانەکردنی ڕێپێدان  toleranceزیاد بکەیت و تابەکە بژارەی
فۆرماتکردنی تێکستی پێوانەکردنی ڕێپێدانی تێدایە.
وێنەی 33-10

تابی  Tolerancesلە دیالۆگ
بۆکس ی New Dimension
 Styleدا

خشتەی  :9-10ڕێکخستنەکانی تابی Tolerances
بژارە

وەسف

گروپی Tolerance format
Method

فۆرمات بۆ تێکستی پێوانەکردنی ڕێپێدان  toleranceدیاری دەکات .بژارەکان بریتین لە :هیچ  Noneکە تێکستی
پێوانەکردنی ڕێپێدان  toleranceدەکوژێنێتەوە ،هاوتا  Symetricalهێمای  ±زیاد دەکات ،داتاشراوە Deviation
کە دوو تێکستی پێوانەکردن لەسەریەک نیشان دەدات ،سنوور Limitsبەرزترین و نزمترین نرخی ڕێپێدان لەسەر
یەکترنیشان دەدات ،سەرەتایی  Basicکە تێکستە سەرەکی و ئەڵتەرناتیڤەکە دەخاتە ناو الکێشەیەکەوە.

Precision

وردی و دەقیقی تێکستی پێوانەکردنی ڕێپێدان  toleranceدیاری دەکات .بژارەکە نرخی پێوانەکردنەکە دەکاتە
نزیکترین ژمارەی تەواو.

Upper value

تێکستی سەرووی نرخی ڕێپێدان لە شێوازەکانی  Symmetricalو  Deviationو  Limitsدا دادەنێت.

Lower value

تێکستی خوارووی نرخی ڕێپێدان لە شێوازەکانی  Symmetricalو  Deviationو  Limitsدا دادەنێت.

Scaling for height

قەبارەی پێوانەکردنی ڕێپێدان  toleranceوەکو ڕێژەیەک لە بەرزی تێکستی سەرەکی پێوانەکردن دیاری دەکات
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شوێنی ستوونی تێکستی ڕێپێدانەکە ڕێک دەخات .بژارەکان بریتین لە سەروو  Topکە تێکستەکەی سەرەوەی
ڕێپێدانەکە لەگەڵ تێکستی سەرەکی پێوانەکەدا هاوڕێک دەکات ،ناوەند  Middleکە بۆشاییەکەی نێوان
نرخەکەی سەرەوە و نرخەکەی خوارەوەی ڕێپێدانەکە لەگەڵ تێکستی سەرەکی پێوانەکردندا هاوڕێک دەکات،
خواروو Bottomتێکستەکەی خوارەوەی ڕێپێدانەکە لەگەڵ تێکستی سەرەکی پێوانەکەدا هاوڕێک دەکات.

Zero suppression: Leading,

هەموو سفرەکانی ناو تێکستی پێوانەکردنی ڕێپێدان دەسڕێتەوە .بۆ نمونە ئەگەربژارەی  Leadingبەکاربەریت ئەوا

Trailing, Feet, Inches

 0.50دەبێتە  .50بەاڵم ئەگەربژارەی  Trailingبەکاربەریت ئەوا  0.50کە دەبێتە 0.5

گروپی Alternate unit tolerance
Precision

وردی و دەقیقی تێکستی پێوانەکردنی ڕێپێدان  toleranceدیاری دەکات .بژارەکە نرخی پێوانەکردنەکە دەکاتە
نزیکترین ژمارەی تەواو.

Zero suppression: Leading,

هەموو سفرەکانی ناو یەکە ئەڵتەرناتیڤەکانی پێوانەکردنی ڕێپێدان دەسڕێتەوە بۆئەوەی لە تێکستی

Trailing, Feet, Inches

پێوانەکردنەکەدا دەرنەکەوێت.

دانانی ستایلی پێوانەکردنی هەنووکەیی
پێش ئەوەی بتوانیت دەست بکەیت بە بەکارهێنانی ستایلێکی پێوانەکردنی نوێ ،پێویستە بیکەیتە ستایلی هەنووکەیی
بنەڕەتی:
 .1لە لیستی  Stylesی ناو دیالۆگ بۆکس ی  Dimenjsion Style Managerدا کلیکی ناوی ئەو ستایلە بکە کە دەتەوێت
بیکەیتە هەنووکەیی.
 .2لە الی ڕاستی دیالۆگ بۆکسەکەدا کلیکی دوگمەی  Set Currentبکە.
 .3کلیکی  Closeبکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکسەکە دابخەیت.
بەم جۆرە ئێستا تۆ ئامادەیت بۆ بەکارهێنانی ستایلە نوێیەکە .دەتوانیت ستایلیێکی پێوانەکردن لە پانێلی Dimension
یشەوە هەڵبژێریت.
ئەنجامدانی گۆڕانکاری لە ستایلێکی پێوانەکردندا
هەرکە ستایلێکی پێوانەکردنت دروستکرد ئیترهەمیشە و هەر کاتێک بتەوێت دەتوانیت گۆڕانکاری تێدا بکەیت .بۆ
ئەنجامدانی ئەمە دەبێت بژارەی  Modifyلە دیالۆگ بۆکس ی  Dimenjsion Style Managerبەکاربەریت:
 .1لە پانێلی  Dimensionدا کلیکی سەرەتیرەکەی سووچی خوارەوەی الی ڕاستی پانێلەکە بکە ،یان پیتی  dداخڵ بکە
بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Dimenjsion Style Managerبکەیتەوە.
 .2لە لیستی ناو بۆکسەکەی الی چەپدا ناوی ئەو ستایلی پێوانەکردنە هەڵبژێرە کە دەتەوێت گۆڕانکاری تێدا بکەیت.
 .3کلیکی  Modifyبکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Modify Dimension Styleبکەیتەوە.
هەنگاوەکانی بەشەکانی پێشوو بەکاربهێنە وەکو ڕێنماییەک بۆ گۆڕێنی ستایلەکانی پێوانەکردن.
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پوختە
لەو کاتەی کار لەگەڵ پێوانەکردنەکان دەکەیت لەوانەیە ببینیت کە بەرە بەرە و بە بەردەوامی گۆڕانکاری لە ستایلەکانی
پێوانەکردندا ئەنجام دەدەیت تا ئەو کاتەی ستایلەکەت بەتەواوی بەو شێوەیە ڕێک دەخەیت کە خۆت دەتەوێت .هەرکە
کە گەیشتیتە ئەم خاڵە ئیتر لەوانەیە ئەوەندە زوو گۆڕانکاری لە ستایلەکەدا نەکەیت .دوای ئەوە ئیتردەتوانیت ستایلی
پێوانەکردنەکەت بۆ پەڕگەیەک خەزن بکەیت لەڕێگەی بەکارهێنانی ئامرازەکانی  Expressەوە .ئەم ئامرازانە کۆمەڵێک
ئامرازی پێوەکراوی خۆویستن کە دەتوانیت بۆ نوسخەی ئۆتۆکادەکەت زیادیان بکەیت ،یان دەتوانیت ستایلە
دڵخوازەکانت بۆ پەڕگەی تێمپلێتە زۆربەکارهێنراوەکان زیادیان بکەیت بۆئەوەی هەموو کاتێک ستایلە دڵخوازەکانت
بەردەست بن.
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 11چاپتەری  :11کۆکردنەوەی زانیاری
ڕەسمەکانی ئۆتۆکاد لەوانەیە زانیاریەکی زۆریان تێدابێت .دەتوانیت زانیاری لەسەر شێوەی تێکست وەکو شوناس لە
ڕەسمەکاندا یان وەکو زانیاری نوسراوی شارراوە خەزن بکەیت .هەروەها دەتوانیت پێکهاتە گرافیکیەکان بەکاربەریت بۆ
دۆزینەوەی پێوانەی دووری و ڕووبەرەکان.
ئەم چاپتەرە شرۆڤەی چۆنێتی خەزنکردن و وەرگرتنەوەی زانیاری دەربارەی ڕەسمەکان دەکەین .لە چاپتەرەکەدا ئەوە
دەخرێتە ڕوو کە چۆن زانیاری لە ڕەسمەکەتەوە کۆبکەیتەوە کاتێک کە ڕووبەرێک دەپێویت یان کاتێک بەدوای
پەڕگەیەکدا دەگەڕێیت .هەروەها زانیاری دەربارەی چۆنێتی زیادکردنی داتا لەسەر شێوەی تێکست دەخرێتەڕوو بۆئەوەی
لە کاتی گەڕان بەدوای پەڕگەکاندا لە سەنتەری دیزایندا یارمەتیت بدات.
چاپتەرەکە ئەم بابەتانەی خوارەوەی لە خۆ گرتووە:
 پێوانی ڕووبەرەکان
 دۆزینەوەی کۆردیناتی خاڵەکان
 پێوانی دووریەکان
 پێوانی گۆشەکان
 دەسکەوتنی زانیاری دەربارەی دۆخی گشتی ڕەسمەکە
 دۆزینەوەی کاتی بەکارهاتوو بۆ تەواوکردنی ڕەسمێک
 زیادکردنی داتای تایبەت بۆ خەزنکردنیان لەگەڵ ڕەسمەکەدا
 دۆزینەوەی تێکست لەناو ڕەسمێکدا
 دەسنیشانکردن و هەڵبژاردنی پێکهاتە ناولێنراوەکان
 دۆزینەوەی پەڕگەی پاڵپشتی ونبوو
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ئەگەربەم زووانە بواری کاری  3Dت بەکارهێناوە لەوە دڵنیابە کە بواری کارەکەت بگۆڕیتەوە بۆ  Drafting & Annotationپێشئەوەی
دەستبکەیت بەڕاهێنانەکانی ئەم چاپتەرە .بۆ ڕێنمایی لەسەر چۆنێتی هاتوچۆکردن لە نێوان بواری کارەکاندا سەیری بەش ی '' ناسینی بواری
کاری مۆدێلکردنی  ''3Dچاپتەری  6ی کتێبەکە بکە.

پێوانی ڕووبەرەکان
یەکێک لە یەکەمین ئەرکەکانی پێوان کە بۆی هەیە پێویستت بە جێبەجێکردنی هەبێت بریتیە لە پێوانی ڕووبەرلە
ڕەسمەکانتدا .جا چ ڕووبەی گشتی زەوی پڕۆژیەک بێت یان ڕووبەی بینای بااڵخانەیەکی بازرگانی بێت یان هەر شتێکی تر
بێت .پێش داهێنانی ئۆتۆکاد دۆزینەوەی ڕووبەرەکان لە ڕەسمەکاندا کارێکی زۆرئیزعاج و پڕهەڵەبوو .ئێستاکە بەهۆی
ئۆتۆکادەوە زۆر بەخێرایی دەتوانیت ڕووبەی هەموو شێوەکان و قەبارەکان بدۆزیتەوە .جگە لەمەش بەتەواوی دڵنیا دەبیت
لەوەی کە ڕووبەی تەواو و دروستت دەست دەکەوێت.
بۆ پێوانی ڕووبەر لە ئۆتۆکاددا چەندین ڕێگەی جیاوا هەیە .پێوانی ئەو ڕووبەرانەی کە بە تەواوی دەورەگیراون و سنووریان
هەیە زۆر ئاسانترە .سنوورەکانی دەکرێت تاکە تەن بن یان دەکرێت تاکە پۆلی الینێک یان سپلینێکی داخراو بێت.
دەشتوانیت ڕووبەرێک بدۆزیتەوە لەڕێگەی هەڵبژاردنی کۆمەڵە خاڵێک کە سووچەکانی سنوورەکە دیاری دەکەن .ئەم
شێوازە زۆربەسوودە بۆ ئەو ناوچانەی کە تەنیشتە سنووریەکانی هێڵی ڕاستن.
پێوانی ڕووبەی ناوچەیەکی چەندالی داخراو
بۆئەوەی ڕووبەی ناوچەیەکی چەندالی داخراو بدۆزیتەوە دەتوانیت فەرمانی  Areaبەکاربەریت .ئەم هەنگاوانەی خوارەوە
کردارەکە ڕوون دەکەنەوە:
 .1لە تابی  Toolsدا کلیکی ئامرازی  Areaبکە ،یان لە هێڵی فەرمانەکاندا وشەی  Areaداخڵ بکە.
 .2خاڵی سووچەکانی پۆلیگۆن/چەندالکە هەڵبژێرە .باشتروایە ئۆسناپ بەکاربهێنیت بۆئەوەی خاڵەکان بە دروستی و
ئاسانترهەڵبژێریت (سەیری وێنەی  1-11بکە).
وێنەی 1-11

خاڵی سووچەکانی ڕووبەرێکی
چەندال یەک لە دوای یەک
هەڵبژێرە وەکو بەژمارە
نیشاندراوە بۆ دۆزینەوەی
ڕووبەی ناوچەکە

 .3کە هەموو سووچەکانت هەڵبژارد ئێنتەر بکە .پەیامێک لە هێڵی فەرمانەکاندا دەبینیت کە ڕووبەرو چێوەی
ناوچەکەی تێدا نووسراوە.
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ئەو ناوچانەی کە دەتوانرێت ڕووبەرەکەیان بدۆزیتەوە دەکرێت شێوەیەکی زۆر سادەی وەک بۆکسێک بێت یان شێوەیەکی
ئاڵۆزتری وەک ئەوەی لە وێنەی  1-11دا نیشانداوە .ئەگەر الکانی پۆلیگۆنەکە هێڵی ڕاست بن ئەوا لە ئەنجامدا
خوێندنەوەی دروستی ڕووبەرەکەت دەست دەکەوێت.
پێوانی ڕووبەی شێوە ئاڵۆز و چەماوەکان
ئەگەرئەو ناوچەیەی کە دەتەوێت ڕووبەرەکەی بپێویت لە سنوورەکانیدا چەماوەی تێدابێت یان ئەگەرشێوەکەی زۆر
ئاڵۆز بێت و زەحمەت بێت بتوانیت بەو شێوازەی پێشتر باسمانکرد بتوانیت ڕووبەرەکەی بدۆزیتەوە ئەوا باشترین ڕێگا
ئەوەیە کە نمونەهاچێک لەناو ناوچەکەدا دروست بکەیت و پالێتی  Propertiesبەکاربەریت بۆ خوێندنەوەی ڕووبەی
ناوچەکە .سوودی ئەم شێوازە ئەوەیە کە تۆ هەمیشە ڕێگایەکت هەیە بۆئەوەی ڕووبەری ناوچە ئاڵۆزەکانت بەخێرایی
دەستبکەوێت .لە هەر کاتێکدا بێت دەتوانیت سەیری تایبەتمەندییەکانی نمونەهاچەکە بکەیت کە ناوچەکەی
پڕکردۆتەوە.
بەکارهێنانی فەرمانی  Hatchبۆ دروستکردنی چێوە
هەرچەندە مەبەستی سەرەکی فەرمانی  Hatchدانانی نمونەهاچێکە لە ڕەسمەکەتدا ،بەاڵم نمونەهاچەکان لە توانایاندا
هەیە کە ڕووبەری ئەو ناوچەیەشت پێ بڵێن کە پڕیان کردۆتەوە .پێشئەوەی دەست پێبکەیت دەبێت لەوە دڵنیابیت کە ئەو
ناوچەیەی کە دەتەوێت ڕووبەرەکەی بدۆزیتەوە ناوچەیەکی داخراوە و هێڵی سنوورەکانی بەردەوامن و هیچ لێکدابڕانێکیان
تێدانییە.
 .1لە پانێلی  Drawی تابی  Homeدا کلیکی ئامرازی  Hatchبکە ،یان پێتی  hداخڵ بکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی
 Hatch and Gradientبکەیتەوە (وێنەی .)2-11
 .2کلیکی دووگمەی  Add: Pick Pointsبکە .دیالۆگ بۆکس ی  Hatch and Gradientدادەخرێت.
 .3لە پەیامی  Pick internal point or [Select objects/seTtings]:دا لە شوێنێکی ناوەوەی ناوچەکەدا کلیک بکە .دەبینیت
کە ناوچەکە بە نمونەهاچە هەنووکەییەکە پڕدەبێتەوە و چێوەی ناوچەکەش بە هێڵێکی خەت خەت نیشانە
دەکرێت.
وێنەی __2-11
دیالۆگ بۆکس ی Hatch
and Gradient
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 .4ئێنتەربکە بۆئەوەی فەرمانەکە کۆتایی پێبهێنیت .ئیترهاچەکە بەو
نمونەهاچەی کە لەو کاتەدا چاالکە ڕەسم دەکرێت .دوایی و هەرکاتێک
بتەوێت دەتوانیت چینی نمونەهاچەکە بگۆڕیت.
 .5نمونەهاچە تازە دروستکراوەکە هەڵبژێرە و کلیکی الی ڕاست بکە و لە
پێڕستە کورتەکەوە  Propertiesهەڵبژێرە.
 .6لە پالێتی  Propertiesدا وەرە خوارەوە تا گروپی  Geometryدەبینیت لە ژێر
ئەم گروپەدا  Areaدەبینیت لە خانەکەی بەرامبەریدا نرخی ڕووبەرەکە
نوسراوە ،وەکو لە وێنەی  3-11دا دەیبینیت.
ئەگەر بتەوێت نرخی ڕووبەرەکە لە پالێتی  Propertiesەوە کۆپی بکەیت کلیکی ئایکۆنی
حاسیبەکە بکە ی ناو خانەکە بکە و لە حاسیبەکەدا نرخی ڕووبەرەکە نیشان بکە و
کۆپی بکە.

وێنەی 3 -11خانەی  Areaلە ژێرگروپی
 Geometryپالێتی  Propertiesدا

دەتوانیت هەرجۆرە نمونەهاچێک بتەوێت بەکاربەریت چونکە هەموو جۆرەکان
هەمان نرخی ڕووبەردەدەن بەدەستەوە .هەرکە پێوانی ڕووبەری هاچەکەت
دەسکەوت ئیتر دەتوانیت بیسڕیتەوە .ئەگەربشتەوێت نەیسڕیتەوە و بۆ مەبەستی ترلە داهاتوودا بەکاری بهێنیت ئەوا
دەتوانیت بیخیتە چێنێکی تایبەتیەوە و چێنەکە بکوژێنیتەوە .کە چینەکەت کوژاندەوە لەوەش دڵنیابە کە دانستەی
چاپکردنی چینەکەش بکوژێنیتەوە .ئەمە ڕێگە لەوە دەگرێت کە هاچەکە بەشێوەیەکی چاوەڕواننەکراو لە کاتی
چەپکردندا لە ڕەسمەکەدا دەربکەوێت .بۆ زانیاری زیاتر لەسەرچینەکان و کۆنترۆڵکردنیان سەیری چاپتەری  7بکە.
ئەگەرکەلێنێک لەهەر کوێیەکی ئەو ڕووبەرەدا هەبێت کە دەیپێویت ئەوا لەوانەیە پەیامێکی هەڵەت بۆ قووت ببێتەوە و
پێت بڵێ کە ئەو ڕووبەرەی دەتەوێت بیپێویت دانەخراوە .دەتوانیت ڕێکخستنی  Gap Toleranceبەکاربەریت بۆئەوەی بە
ئۆتۆکاد بڵێیت کە کەلێنەکانی بچوکترلە قەبارەیەکی دیاریکراو ئیهمال بکات .هەروەها دەتوانیت وا لە فەرمانی Hatch
بکەیت کە هێڵەکانی چوارچێوەی هاچەکە ڕەسم بکات لە ڕێگەی هەڵکردنی بژارەی  Retain Boundariesە وە لە دیالۆگ
بۆکس ی  Hatch and Gradientدا .بە ڕەسمکردنی چوارچێوەی هاچەکە دەتوانیت نمونەهاچەکە بسڕێتەوە و هێشتاش
هەر بتوانیت ڕووبەری ناوچەکەت دەست بکەوێت لەڕێگەی خوێندنەوە نرخی ڕووبەری چوارچێوەکە لە پالێتی Properties
دا .بۆ زانیاری زیاتردەربارەی  Gap toleranceو بژارەی  Retain Boundariesسەیری چاپتەری  3بکە.
پێوانی ئەو ڕووبەرانەی کە دوورگەیان تێدایە
لەوانەیە پێویستت بەوەبێت کە ڕووبەرێک بپێویت کە شێوەی تری تێدایە ،وەکو بۆ نمونە بازنە لە ناو ناوچەیەکی
چەندالدا ،وەکو لە وێنەی  4-11دا نیشاندراوە .فەرمانی  Hatchتوانای ئیهمالکردنی ''دوورگە'' کانی تێدا دەستەبەرکراوە.
ئەگەر پێویست بێت کە پێوانی ڕووبەرەکە ئەم دوورگانە نەگرێتەوە لەوە دڵنیابە کە بژارەی  Island Detectionلە دیالۆگ
بۆکس ی  Hatch and Gradientدا هەڵکرابێت و خرابێتە سەر Normalیان  .Outerهەرچەندە ئەم بژارەیە لە بنەڕەتدا خۆی
هەڵکراوە.
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وێنەی 4-11

ڕووبەرێک کە شێوەی
تری تێدایە ''دورگە'' کە
ناتەوێت لە پێوانی
ڕووبەرەکەدا هەبن

دۆزینەوەی نرخی ڕووبەرە کەڵەکەبووەکان
ئەگەر بتەوێت ڕووبەری کەڵەکەبووی چەند بۆشاییەک بدۆزیتەوە ،ئەوا دەتوانیت
نمونەهاچێک جیاوازلە هەریەکە لەو بۆشاییانەدا دابنێیت و ئینجا هەموو
نمونەهاچەکان هەڵبژێریت و پاشان پالێتی  Propertiesبکەیتەوە .لە پالێتەکەدا لە
خانەکەی بەرامبەر Areaئەو نرخی ڕووبەی کە دەبینینیت بریتیە لە نرخی ڕووبەری
کەڵەکەبووی هەموو نمونەهاچەکانی بەیەکەوە.
ئامرازێکی ترکە دەتوانیت بەکاریبەریت بریتیە لە حاسیبە  .QuickCalcلەوانەیە سەرنجی
ئایکۆنێکی بچوکی حاسیبەیەکی دابێت لە الی ڕاستی خانەی خوێندنەوەی ڕووبەرەکان لە
پالێتی  Propertiesدا .ئەگەرکلیکی ئەم ئایکۆنە بکەیت ئەوا حاسیبە QuickCalc
دەکرێتەوە و نرخی ڕووبەرەکە لە شاشەکەیدا نیشان دەدرێت.
دەتوانیت دانستەی بیرگە  Memoryحاسیبەکە بەکاربهێنیت بۆ خەزنکردن و زیادکردنی نرخی ڕووەبەرەکان و تحویلکردنی
نرخەکە بۆ یەکەی پێوانی ترو چەندین کرداری ترکە داوایان دەکەیت .ئەم حاسیبەی  QuickCalcە دەکرێت لەڕیگەی
کلیکی الی ڕاست و هەڵبژاردنی  QuickCalcیشەوە بکرێتەوە.

دۆزینەوەی کۆردیناتی خاڵەکان
ئەگەر پێویستت بەوە بێت کە کۆردیناتەکانی چەند خاڵێک لەچاو خاڵێکی سەرچاوەیی داتومێکەوە بدۆزیتەوە ،پێویستە
سەرەتا  UCSێک دابمەزرێنیت کە ئۆریجنەکەی بکەوێتە خاڵی داتومەکەوە .پاشان دەتوانیت فەرمانی  IDبەکاربهێنیت
بۆئەوەی بەخێرایی کۆردیناتەکانی خاڵەکە بدۆزیتەوە.
 .1فەرمانی  ucsداخڵ بکە و ئینجا پیتەکانی  orداخڵ بکە.
 .2لە پەیامی  Specify new origin point <0,0,0>:دا ئۆسناپێک بەکاربهێنە بۆئەوەی خاڵی داتومەکە هەڵبژێریت.
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 .3پانێلی  Utilitiesی تابی  Homeفراوان بکە و کلیکی ئامرازی  ID Pointبکە.
 .4لە پەیامی  Specify point:دا ئۆسناپێک بەکاربهێنە بۆئەوەی خاڵەکە بە دەقیقی هەڵبژێریت .بەمە کۆردیناتەکانی
خاڵەکە لە هێڵی فەرمانەکاندا دەردەکەون.
ئەگەرخاڵی داتومە سەرچاوەکە گرنگ نەبێت ئەوا دەتوانیت هەنگاوی  1و  2ئیهمال بکەیت و لە هەنگاوی  3وە دەست
پێبکەیت.
ئەگەرئەو سیستەمی کۆردیناتەی کە لێیەوە پێوان دەکەیت گۆشەیەکی هەبێت لەگەڵ سیستەمی کۆردیناتی جیهانی
 WCSئەوا دەتوانیت لە پێش بەکارهێنانی فەرمانی  IDدا  UCSەکە بەدەوری تەوەورەی Z-دا بخولێنیتەوە:
 .1فەرمانی  ucsداخڵ بکە و ئینجا پیتی  zداخڵ بکە.
 .2لە پەیامی  Specify rotation angle about Z axis <90>:دا گۆشەیەک داخڵ بکە یان دوو خاڵ هەڵبژێرە بۆ ئەوەی
گۆشەی خوالنەوەکە ڕاستەوخۆ بەچاو دیاری بکەیت .بەمە  UCSەکە بە گۆشە نوێیەکە دەخولێتەوە.
 .3بگەڕێرەوە بۆ هەنگاوی  3ی نمونەکەی ڕابردوو بۆئەوەی کۆردیناتەکانی خاڵەکەت دەست بکەوێت.
ئەگەربخوازیت زانیاری زیاتردەربارەی  UCSفێرببیت سەیری چاپتەری  6بکە.

پێوانی دووریەکان
پێوانی دووریەکان لە ئۆتۆکاددا زۆرئاسانە:
 .1لە پانێلی  Utilitiesی تابی  Homeدا فلی ئاوتی  Measureبکەرەوە و کلیکی ئامرازی  Distanceبکە ،یان ڕاستەوخۆ
پیتەکانی  distداخڵ بکە.
 .2لە پەیامی  Specify first point:دا ئۆسناپێک بەکاربهێنە و خاڵی دەسپێکی ئەو دووریە هەڵبژێرە کە دەتەوێت بیپێویت.
 .3لە پەیامی  Specify second point:دا ئۆسناپێک بەکاربهێنە بۆئەوەی کۆتا خاڵی دووریەکە هەڵبژێریت .بەمە نرخی
دووریەکە لە هێڵ فەرمانەکاندا دەردەکەوێت بەم فۆرماتەی خوارەوە:
Distance = x.xxxx, Angle in XY Plane = x, Angle from XY Plane = x

Delta X = x.xxxx, Delta Y = x.xxxx, Delta Z = x.xxxx
لە ئەنجامدا دووری ڕاستەوخۆی نێوان دووخاڵەکە و دووری نێوانیشیان لەسەرتەوەرەکانی  Xو  Yو  Zیش دەبینیت.
هەروەها گۆشەی الری لەناو ڕووتەختی  XYو ئەگەردووریەکە  3Dبێت گۆشەی الری لە ڕووتەختی  XYیشەوە دەبینیت.

پێوانی گۆشەکان
جگە لەپێوانی دووریەکان دەتوانیت فەرمانی  Distanceبۆ دۆزینەوەی گۆشەی نێوان دووخاڵیش بەکاربهێنیت .بەاڵم ئەی
ئەگەر بتەوێت گۆشەی نێوان دوو هێڵ بدۆزیتەوە وەکو ئەوەی لە وێنەی  5-11دا دەیبنیت؟
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وێنەی 5-11

بەکارهێنانی پێوانەکردنی
گۆشەیی بۆ دۆزینەوەی
گۆشەی نێوان دوو هێڵ

لە ڕاستیدا ئۆتۆکاد فەرمانێکی تایبەتی تێدا نییە بۆ دۆزینەوەی گۆشەی نێوان دوو هێڵ ،بەاڵم دەتوانیت فەرمانی
پێوانەکردنی گۆشەیی  Angular Dimensionبەکاربەریت بۆ زیادکردنی پێوانەکردنێک کە گۆشەی نێوان دوو هێڵەکەت
نیشان دەدات ،بەم شێوەیە:
 .1لە پانێلی  Dimensionsی تابی  Annotateدا فلی ئاوتی سەرەکی بکەرەوە و کلیکی  Angularبکە ،یان ڕاستەوخۆ
فەرمانی  Dimangداخڵ بکە.
 .2لە فەرمانی  Select arc, circle, line, or <specify vertex>:دا هێڵی یەکەم هەڵبژێرە.
 .3لە فەرمانی  Select second line:دا هێلی دووەم هەڵبژێرە.
 .4لە پەیامی  Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle/Quadrant]:دا پێوانەکردنە گۆشەییەکە لە الی
نیشاندەرەوە دەبینیت ،لەو شوێنەدا دایبنێ کە دەتەوێت پێوانی گۆشەکەی تیا دەربکەوێت.
ئەگەرڕەسمەکەت تێکستی زۆری تێدایە کە تەنها مەبەست لێی بۆ نیشاندانی زانیاریە ئەوا دەتوانیت چینێک دروست بکەیت و
بەشێوەیەک ڕێکی بخەیت کە لە چاپکردندا دەرنەکەوێت ،ئیتر هەموو ئەو تێکستەی کە تەنها بۆ زانیاری داتناوە بخەیتە ئەم چینەوە .بۆ
زانیاری زیاترسەیری چاپتەری  7بکە.

لە بنەڕەتدا دانستەی پێوانەکردنی ئۆتۆکاد پێوانەکردنە گۆشەییەکان نزیک دەکاتەوە بۆ نزیکترین ژمارەی تەواو .دەتوانیت
نرخی وردی  Precisionی ستایلی پێوانەکردنەکەت وا ڕێک بخەیت کە پێوانەکردنەکان نزیک نەکرێنەوە بۆ ژمارەی تەواو.
بۆ زانیاری زیاترسەیری چاپتەری  10بکە.

دەسکەوتنی زانیاری دەربارەی دۆخی گشتی ڕەسمەکە
دەتوانیت بەخێرایی دۆخی ڕێکخستنەکانی چەندین ڕەسمت دەست بکەوێت لەڕێگەی بەکارهێنانی فەرمانی  Statusە وە.
ئەم فەرمانە لە توانایدا هەیە ڕێکخستنە هەنووکەییەکانی سنوورەکان  Limitsو سناپەکان  Snapsو سەرەداوەکان  Gripsو
ڕووبەی نیشاندان  Display areaو دانستەکانی ترنیشان بدات .ئەم زانیاریانە دەتوانن یارمەتیت بدەن لە تێگەیشتن لە
ڕەسمەکان یان بۆ یارمەتی دانت لە چارەکردنی گرفت و کێشە جیاوازەکانی ڕەسمەکان .ئەم فەرمانە بەم شێوەیە
کاردەکات:
 .1لە هێڵی فەرمانەکاندا وشەی  statusداخڵ بکە بۆئەوەی فەرمانەکە دەست پێبکەیت.
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 .2ویندۆێەکی نوێ کە ویندۆی تێکستی ئۆتۆکادە دەردەکەوێت کە لیستی دۆخی گشتی ڕەسمەکە نیشان دەدات ،وەکو
لە وێنەی  6-11دا نیشاندراوە.
وێنەی 6-11

ویندۆی تێکستی ئۆتۆکاد
AutoCAD Text Window

ئیترئەم ویندۆیە زانیاری تەواوی لەسەرچەندین دانستە و بڕگەی ڕەسمەکە تێدایە کە ئەوە هەڵدەگرێت دیراسەیەکی
تەواوی بکەیت و ئەو زانیاریانەی بەپێویستی دەزانیت لێوەی وەربگریت .گرنگترینی ئەو بڕگانە لە خشتەی  1-11دا
ڕوونکراونەتەوە.
خشتەی  :1-11بڕگەکانی زانیاریەکانی ناو ویندۆی تێکست ئۆتۆکاد و ماناکانیان

بڕگە

واتا

(Number) Objects In
D:\Folder\Subfolder

ژمارەی تەنەکانی ناو ڕەسمەکە.

Model Space Limits Are

کۆردیناتەکانی سنووری ڕەسمکردن  Limitsلە بۆشایی مۆدێلدا ،بۆ
زانیاری زیاتردەربارەی  Limitsسەیری چاپتەری  2بکە.

Model Space Uses

ئەو ڕووبەرەی کە ڕەسمەکە داگیری کردووە.

**Over:

ئەگەرنرخێکی لە بەردەمدا بوو مانای ئەوەیە کە بەشێکی ڕەسمەکە
کەوتۆتە دەرەوەی سنوور Limitsی ڕەسمکردنەکەوە.

Display Shows

ئەو ڕووبەرەی کە دیمەنی هەنووکەیی نیشانی داوە.

Insertion Base Is, Snap Resolution Is,
and Grid Spacing Is

نرخی بنەڕەتی ڕێکخستنەکانی بنچینەی هێنانە ناوەوە  Insertion Baseو
وردی سناپ  Snap Resolutionو بۆشاییەکانی شانە .Grid Spacing

Current Space

بۆشایی کاری هەنووکەیی ،بۆ شایی مۆدێل یان بۆشایی پەڕە (لەیئاوت).

Fill, Grid, Ortho, Qtext, Snap, and
Tablet

دۆخی ئەم ڕێکخستنانە.
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دۆزینەوەی کاتی بەکارهاتوو بۆ تەواوکردنی ڕەسمێک
لەوانەیە بتەوێت زانیاری دەربارەی کاتی بەکارهاتوو بۆ ڕەسمکردنی ڕەسمێک بۆ مەبەستی حساباتی کرێی ڕەسمکردن ،یان
هەرحەرزبکەیت بزانیت ڕەسمکردنی ڕەسمێکی لەم جۆرە چەندێکی پێ دەچێت وەربگریت .بۆ ئەم مەبەستە فەرمانی
 Timeمان هەیە کە ئەم زانیاریەمان بۆ دەستەبەردەکات:
 .1لە هێڵی فەرمانەکاندا وشەی  timeداخڵ بکە بۆئەوەی فەرمانەکە دەست پێبکەیت.
 .2ویندۆی تێکستی ئۆتۆکاد دەردەکەوێت و زانیاری لەسەر کاتی بەکارهاتووی ڕەسمەکەی تێدایە ،وەکو لە وێنەی
 7-11دا نیشاندراوە.
 .3لە پەیامی  Enter option [Display/ON/OFF/Reset]:دا ئێنتەربکە بۆئەوەی لە فەرمانەکە دەربچیت.
وێنەی 7-11

زانیاری لەسەرکاتی
بەکارهاتوو لە ویندۆی
تێکستی ئۆتۆکاددا

وەکو لە وێنەی  7-11دا دەیبینیت زانیاریەکە ڕوون و ئاشکرایە .دەشتوانیت ژمێریاری کاتەکە بکۆژێنیتەوە لە ڕێگەی
داخڵکردنی وشەی  offەوە لە هەنگاوی  3ی سەرەوەدا ،یان دەتوانیت کاتەکە سفر بکەیتەوە لە ڕێگەی بەکارهێنانی reset
ەوە واتە تەنها داخڵکردنی پیتی  rلە هەنگاوی  3دا.

زیادکردنی داتای تایبەت بۆ خەزنکردنیان لەگەڵ ڕەسمەکەدا
دیالۆگ بۆکس ی  Propertiesی ڕەسمەکە ڕێگەت پێدەدات کە داتای تایبەت بە ڕەسمەکە کە بەشێک نین لە خودی
ڕەسمکردنەکە لەناو پەڕگەی ڕەسمەکەدا خەزن بکەیت .ئەم داتایانە دەکرێت زانیاری تێکستی بن وەکو ناوی پڕۆژە و ئەو
کەسانەی بەشداریان لە ڕەسمکردنەکەدا کردووە ،یان سەرنج و کۆمێنتی تایبەت بە ڕەسمەکە بن.
وێنەی 8-11
تەنانەت دەتوانیت کلیلەوشە بۆ مەبەستی گەڕان لە ڕەسمەکەدا بۆ
تابی  Generalی دیالۆگ
ئاسانترکردنی دۆزینەوەی جۆر و پێکهاتەکانی ڕەسمەکە لە داهاتوودا
بۆکس ی Drawing
لە ڕێگەی سەنتەری دیزاینەوە داخڵبکەیت.
Properties

بۆ کردنەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Propertiesکلیکی File  Drawing
 Propertiesبکە .لە دیالۆگ بۆکسەکەدا تابی  Generalزانیاری وەکو
قەبارەی پەڕگە  File sizeو بەرواری دروستکردنی ڕەسمەکە و شوێن و
جۆرەکەی تێدایە (سەیری وێنەی  8-11بکە).
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تابی  Summaryتایتڵ و بابەت و دانەرو کلیلەوشە و خانەی کۆمینتی تێدایە کە دەتوانیت داتای تێدا داخڵ بکەیت
(سەیری وێنەی  10-11بکە).
لە تابی  Statisticsدا دەکرێت گۆڕانکاری لە بەروارو کاتدا بکەیت .تابی ( Customوێنەی  )9-11ڕێگەت پێدەدات داتی
تێکستی زیاترداخڵ بکەیت بۆئەوەی لەگەڵ ڕەسمەکەدا خەزنی بکەیت.

وێنەی 9-11

وێنەی 10-11

تابی  Customی دیالۆگ بۆکس ی Drawing
Properties

تابی  Summaryی دیالۆگ بۆکس ی Drawing
Properties

دۆزینەوەی تێکست لەناو ڕەسمێکدا
زۆرجار پێویستت بەوە دەبێت کە ڕیزبەندێکی تێکست بدۆزیتەوە بۆ ئەوەی بە تێکستی ترجێگەی پێبگریتەوە یان هەر تەنها
پێویستت بە دۆزینەوەی بەشێکی ڕەسمێک کە بە تێکستێک ئاماژەی پێکراوە دەبێت .ئۆتۆکاد فەرمانی  Findی تێدا
دەستەبەرکراوە بۆ یارمەتی دانت لە دەسنیشانکردنی شوێنی تێکستەکان لە ڕەسمەکاندا ،ئەم گەڕانە ئەتریبیوتەکان و
تێکستی پێوانەکردنەکانیش دەگرێتەوە .دۆزینەوەکەش بەم شێوەیە دەبێت:
 .1لە پانێلی  Textی تابی  Annotateدا کلیکی ناو بۆکسەکەی  Find textبکە و ئەو تێکستەی دەتەوێت داخڵی بکە.
 .2لە الی ڕاستی بۆکسەکەدا کلیکی ئامرازی  Find textبکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Find and Replaceبکەیتەوە.
 .3ئەگەرئەو تێکستەی داخڵت کردووە لە ڕەسمەکەدا هەبێت ،دیمەنی ڕەسمەکە دەگۆڕێت بۆئەوەی تێکستە
دۆزاوەکەت نیشان بدات.
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دەتوانیت فەرمانی  Findبەکاربەریت بۆ گەڕان بەدوای تێکستی ئەتریبیوت و تێکستی خشتە و تێکستی پێوانەکردن و
بەستەرەکانیش .ئەگەرکلیکی دوگمەی  More Optionsی ناو دیالۆگ بۆکس ی  Find and Replaceبکەیت ئەوا دیالۆگ
بۆکسەکە فراوان دەبێت بۆئەوەی بژارە زیادەکانی ناوی نیشان بدات (سەیری وێنەی  11-11بکە).
لێرەدا دەتوانیت کە ئەوە دیاری بکەیت کە ئایا گەڕانەکە بۆ حاڵەتێکی تایبەت بێت ،لە وشەی تەواو بگەڕیت یان مەرجی تر
پەیڕەو بکات.
وێنەی 11-11

دیالۆگ بۆکس ی Find and
 Replaceکە بژارە زیادەکانی
ناویش ی نیشاندراون

دەسنیشانکردن و هەڵبژاردنی پێکهاتە ناولێنراوەکان
لەگەڵ ئاڵۆزتربوونی ڕەسمەکەتدا کاتێکی زۆرترت پێویستە بۆ دۆزینەوەی ئەو تەن و بەشانەی کە دەتەوێت گۆڕانکاریان
تێدا ئەنجام بدەیت .بۆ نمونە لەوانەیە بخوازیت کە ستایلی تێکستی هەندێک لە سەرنجەکان کە بە ناتەواوی دانراوە
بگۆڕیت .بۆ ئەم مەبەستە یەک دوو ئامرازهەن کە دەتوانن یارمەتیت بدەن لە دۆزینەوەی ئەو سەرنجانەدا لەسەر
بنچینەی ناوەکانیان یان ناوی تایبەتمەندییەکیانەوە .دەتوانیت دانستەی  Quick Selectبەکاربەریت کە لە ڕاستیدا بۆ
هەڵبژاردنی تەنەکان لەسەر بنچینەی تایبەتمەندییەکانیان دروستکراوە .ئامرازی دووەمیان سەنتەری دیزاینە کە
دەتوانێت تەن و پێکهاتە ناولێنراوەکانی ناو ڕەسمەکە بە شێوەیەکی گرافیکی نیشان بدات.
گەڕان بە بەکارهێنانی Quick Select
دەکرێت شوێنی تەنەکان لەسەربنچینەی جۆرەکانیان یان تایبەتمەندییەکانیان لە ڕێگەی بەکارهێنانی  Quick Selectەوە
دەسنیشان بکەیت .ئەگەرتەنەکە ناوێکیش ی هەبێت وەکو بۆ نمونە بلۆکێک  blockئەوا دەتوانیت بەم ئامرازە شوێنەکەی
دەسنیشان بکەیت .هەرچەندە  Quick Selectئامرازێکی هەڵبژاردنە ،بەاڵم بەو پێیەی کە ئەم ئامرازە تەنەکان لە
ڕەسمەکەدا نیشان دەکات و دەشتوانیت شوێنی تەنە هەڵبژێرراوەکان لە ڕەسمەکەدا ببینیت و پاشان زووم بکەیتە سەر
شوێنەکەیان کەواتە دەتوانیت وەکو ئامرازێکی گەڕانیش سوودی لێوەربگریت.
ئەم نمونەیەی خوارەوە نیشانی دەدات کە چۆن بلۆکێک لە ڕەسمێکدا بدۆزیتەوە:
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 .1لە پانێلی  Utilitiesی تابی  Homeە وە کلیکی ئامرازی  Quick Selectبکە بۆئەوەی دایلۆگ بۆکس ی Quick Select
بکەیتەوە.
 .2لە لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Apply Toە وە  Entire Drawingهەڵبژێرە.
 .3لە لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Object Typeە وە  Block Referenceهەڵبژێرە.
 .4لە لیستی  Propertiesدا  Nameهەڵبژێرە.
 .5لە لیستی  Operatorدا  =Equalsهەڵبژێرە وەکو لە وێنەی  11-11دا نیشاندراوە.
 .6لە لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Valueدا ناوی ئەو بلۆکەی دەتەوێت دەسنیشان بکە.
 .7کلیکی  OKبکە .دەبینیت کە تەنە هەڵبژێرراوەکان لە ڕەسمەکەدا نیشان دەکرێن.
دانستەیەک کە پێویستە لێی ئاگادار بیت بریتیە لە لیستی  .Operatorلە بنەڕەتدا  =Equalsنیشان دەدات کە ڕێگەت
پێدەدات تەنێک بدۆزیتەوە کە تایبەتمەندیەکەییەکسانە بەو نرخەی لە لیستی  Valueدا نیشاندراوە ،بەاڵم لە ڕاستیدا
دەشکرێت هەڵبژاردنەکەت لەسەر بنچینەی تایبەتمەندی ترکە یەکسانیش نین بەو ڕێکخستنانە هەڵبژێریت .ئەگەر
مەرجەکانی هەڵبژاردنەکە نرخێکی ژمارەیی تێدا بێت دەتوانیت کردارەکانی گەورەترلە  greater-thanو بچوکترلە less-than
یش بەکاربهێنیت.
بە هەمان شێوە دەشتوانیت سەنتەری دیزاین بەکاربەریت بۆ گەڕان بە دوای پێکهاتە ناولێنراوەکانی وەکو بلۆکەکان و
جۆرەهێڵەکان و ستایلی تێکست و ستایلەکانی پێوانەکردن.
نیشاندانی لیستێکی پێکهاتەی ناولێنراو
ئەگەرمەرج نەبێت کە پێکهاتەیەکی ناولێنراو لەناو ڕەسمێکدا بدۆزیتەوە بەالم تەنها بتەوێت لیستێکی ئەم پێکهاتانە
ببینیت ،ئەوا دەتوانیت سەنتەری دیزاین بەکاربەریت .سەنتەری دیزاین تەنها پێکهاتە ناولێنراوەکانی ناو ڕەسمە کراوەکان
نیشان نادات ،بەڵکو پێکهاتە ناولێنراوەکانی ڕەسمی تریش نیشان دەدات .تەنانەت دەتوانیت لەو فۆڵدەرانە بگەڕێیت کە
پەڕگەی ڕەسمیان تێدایە بۆ دەسنیشانکردنی پێکهاتەیەکی ناوڵینراوی دیاری کراو .دەتوانیت زانیاری تەواو دەربارەی
سەنتەری دیزاین لە چاپتەری  8دا بخوێنیتەوە.

دۆزینەوەی پەڕگەی پاڵپشتی ونبوو
هەندێک جارڕەسمێک ناتەواو یان نادروست دەردەکەوێت بەهۆی ونبوونی پەڕگەیەکی پاڵپشتکەری یارمەتیدەرەوە .ئەگەر
بۆ نمونە پەڕگەکانی فۆنت لە ڕەسمەکەدا نەبن ئەوا ئۆتۆکاد هەوڵ دەدات کە بە فۆنتی ترجێگایان بگرێتەوە ،بەاڵم
تێکستەکەت بەو شێوەیە دەرناکەوێت کە مەبەستت بوو دەربکەوێت .یان ئەگەرجۆرەهێڵێکی خۆکرد لە چەند بەشێکی
ڕەسمەکەدا بەکارهاتبێت ئەوا ئەو هێاڵنەی کە ئەم جۆرەهێڵەیان بۆ بەکارهاتووە بە دروستی دەرناکەون .ئەگەر ئۆتۆکاد
نەتوانێت سەرچاوە دەرەکی  Xrefکان بدۆزێتەوە ،پارچەی تەواوی ڕەسمەکان ون دەبن و دەرناکەون.
ئەگەر ڕەسمێکی ئۆتۆکاد بکەیتەوە و بۆت دەربکەوێت کە پەڕگەی پاڵپشتی وەکو ئەوانەی باسمان کردن تێدا نەبێت ئەوا
لەوانەیە پێویستت بەوە بێت کە ئۆتۆکاد بەرەو شوێنی ڕاستی ئەو پەڕگانە ئاراستە بکەیت.
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بارکردنی سەرچاوە دەرەکی  Xrefەکان
ئەگەر ڕەسمێک بکەیتەوە و وا دەربکەوێت کە بەشێکی زۆری دیارنییە ئەوا ئەگەری ئەوە زۆرە کە هەڵە لە  xrefێک یان
زیاتردا هەبێت .ئەم هەڵەیە بە ئاشکرا دەیبینیت چونکە ڕیزێک نوسراوت بۆ دەردەکەوێت کە بە وشەی  Xerfدەست
پێدەکات و دواتریش ڕێڕەوی خەزنکردنی  xrefەکەت نیشان دەدات ،وەکو ئەمە:

بەڵگەیەکی تر کە ئاماژە بەوە دەدات کە  xrefێک یان
ئەوەیە کە لە سووچی خوارەوەی الی ڕاستی ویندۆی
ئۆتۆکاددا هێمایەکی سەرسوڕمان دەردەکەوێت.

زیاترونە
سەرەکی

ئەگەرئەمە ڕوویدا ئەمەی خوارەوە ئەنجام بدە:
 .1لە پانێلی  Optionsی تابی  External Referenceدا کلیکی ئامرازی  External Referenceبکە ،یان ڕاستەوخۆ
فەرمانی  Xrefداخڵ بکە بۆئەوەی پالیتی  External Referenceبکەیتەوە ،وەک لە وێنەی  12-11دا نیشاندراوە.
دەشتوانیت کلیکی هێماکەی سووچی خوارەوەی الی چەپی ویندۆی ئۆتۆکاد بکەیت.
 .2لە لیستەکەدا ناوی  xrefە ونبووەکە دەبینیت .سەرنجی ناوی پەڕگەکە
بدە و ئینجا ئامێری گەڕانی ویندۆز بەکاربەرە بۆ دۆزینەوەی پەڕگە
ونبووەکە.
 .3بگەڕیرەوە بۆ ئۆتۆکاد و لە لیستەکەی پالێتی  External Referenceە
کەدا  xrefونبووەکە هەڵبژێرە.

وێنەی  :12-11پالێتی External Reference

 .4لە نزیک بنەکەی پالێتەکەدا خانەی  Found Atبدۆزەرەوە و کلیکی ناو خانەکە بکە .ئەگەرئەم خانەیەت نەبینی
ئەوا دەبێت کلیکی الی ڕاست لە شوێنێکی ناو پالێتەکەدا بکەیت و بژارەی  Preview/Details paneهەڵبژێریت.
 .5کلیکی دوگمەی تیاگەڕانەکەی الی ڕاستی خانەکە
بکە بۆئەوەی لە دیالۆگ بۆکس ی Select New Path
بکرێتەوە.
 .6بگەڕێ بە دوای شوێنی پەڕگە ونبووەکە ،بیدۆزەرەوە
و هەڵیبژێرە.
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 .7بگەڕێرەوە بۆ پالێتی  External Referenceبەم شێوەیە دەبێت ئێستا هێمای سەرسوڕمانەکە لە سووچی خوارەوەی
الی چەپی ئۆتۆکاددا الچوبێت و پەڕگەکەش لە لیستەکە ناو پالێتەکەدا بارکرابێت ،وەکو لە وێنەی  13-11دا
نیشاندراوە.

وێنەی  :13-11پالێتی  External Referenceدوای بارکردنەوەی پەڕگە ونبووەکە بۆ ناوی

دیاریکردنی شوێنی
فۆنت و جۆرەهێڵ و

نمونەهاچەکان
ئۆتۆکاد پشت بە پەڕگەی دەرەکی دەبەستێت بۆ فۆنت و جۆرەهێڵ و نمونەهاچەکان .هەندێک جاربەڕێکەوت تووش ی
ڕەسمێک دەبیت کە ناتوانێت یەکێک یان چەند دانەیەک لەم پەڕگە دەرەکیانەی بدۆزێتەوە .ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی
کە ڕەسمەکە ئەم پێکهاتانە بە نادروستی نیشان بدات .ئەمە لەوانەیە ڕوبدات کاتێک پەڕگە لە سەرچاوەیەکی ترەوە
وەردەگریت.
ئەگەرپەڕگە پاڵپشتەکان لە هەمان فۆڵدەری ئەو ڕەسمەدا بن کە بەکاریان دەهێنێت ئەوا نابێت هیچ کێشەیەکت
هەبێت ،بەاڵم لەوانەیە ببینیت کە لەبەرهەرهۆکارێک بێت پێویستت بەوەیە کە پارێزگاری لە ڕیزکردنی فۆڵدەرەکانی
سەرچاوە ئەسڵیەکەی پەڕگەکان بکەیت و گۆڕانکاری تیا نەکەیت ..لەم حاڵەتەدا ئەگەری ئەوە زۆرە کە پەڕگە
پاڵپشتەکان لەو شوێنەدا نەبن کە بۆ ئۆتۆکاد دۆزینەوەیان ئاسانە.
لە ڕێگەی بەکارهێنانی دیالۆگ بۆکس ی  Optionsەوە دەتوانیت بە ئۆتۆکاد بڵێیت لە شوێنێکی دیاریکراو بگەڕێت بەدوای
پەڕەگە پاڵپشتکەرەکاندا:
 .1کلیکی الی ڕاست لە شوێنێکی ناوچەی ڕەسمکردندا بکە و لە بنکەی پێڕستە کورتەکەدا  Optionsهەڵبژێرە ،یان
ڕاستەوخۆ فەرمانی  Optionsداخڵ بکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Optionsبکەیتەوە.
 .2لەوە دڵنیابە کە تابی  Filesهەڵبژێرراوە ،وەک لە وێنەی  14-11دا نیشاندراوە.
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وێنەی 14-11

تابی  Filesلە دیالۆگ
بۆکس ی  Optionsدا

 .3کلیکی نیشانەی زایدەکەی الی چەپی بژارەی  Support File Search Pathبکە .بژارەکە فراوان دەبێت بۆئەوەی
لیستێکی ئەو شوێنانە نیشان بدات کە ڕەسمەکە تیایاندا دەگەڕێت بۆ پەڕگە پاڵپشتەکان.
 .4کلیکی دوگمەی  Addبکە و پاشان کلیکی دوگمەی  Browseبکە
بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Browse for Folderبکەیتەوە (سەیری
وێنەی 15-11بکە).
 .5شوێنی پەڕگە پاڵپشتەکان بدۆزەرەوە و کلیکی  OKبکە ،بەمە شوێنی
پەڕگە نوێیەکە لە لیستی  Support File Search Pathدا دەردەکەوێت.
 .6کلیکی  OKبکە بۆئەوەی لە دیالۆگ بۆکس ی  Optionsبچیتە دەرەوە.

وێنەی 15-11

دیالۆگ بۆکس ی
Browse for
Folder
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پوختە
لەم چاپتەرە کورتەدا هەندێک لە گرنگتریت دانستەکانی ئۆتۆکادت بینی .دۆزینەوەی پێوانەکان لەوانەیە سادەترین ،بەاڵم
پڕبایەخترین ئامرازی ئۆتۆکاد بێت .زانیاری تری وە کاتی بەکارهاتوو بۆ ڕەسمێک و وەرگرتنی زانیاری دەربارەی دۆخی گشتی
ڕەسمەکە لە یەک شوێندا کاتێکی زۆرت بۆ دەگێڕێتەوە.
ئەو دانستانەی ترکە لەم چاپتەرەدا خرانەڕوو دەتوانن یارمەتیت بدەن لە چارەکردنی کێشەکانی ڕەسمەکان .دیاریکردنی
شوێنی پەڕگە ونبووەکانیش ئەرکیکی زۆر باوە ،بەتایبەتی ئەگەر پەڕگەکان لەگەڵ کەسانی تردا هاوبەش ی پێبکەیت.
هەروەها فەرمانی  Statusیش زۆرجارهەنگاوی یەکەمە لە دەسنیشانکردنی ئەو کێشانەی کە پەیوەندیان بە پەڕگەکانەوە
هەیە.
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کرداری چاپکردن لە ئۆتۆکاددا هەندێک لە بەرنامەکانی ترئاڵۆزترە ،ئەمەش هۆکارێکی مەعقولی خۆی هەیە .زۆرجاربە
درێژایی تەمەنی پڕۆژەیەک پێویستت بەوە دەبێت کە هەمان ڕەسم چەندین جارچاپ بکەیت و دەشخوازیت کە
ڕەسمەکەت دوای هەرجارێکی چاپکردنی دروستتردەربکەوێت .هەروەها بەوپێیەی ئۆتۆکاد بەرنامەیەکی گرافیکیە
لەبەرئەوە کاتێکی زیاتربەکاردێنیت بۆ گەاڵڵەکردنی ڕەسمەکانت.
ئەم چاپتەرە دوو چەمکی چاپکردن لەخۆ دەگرێت :یەکەمیان؛ ئامادەکردنی شێوەی دەرکەوتنی کۆتایی ڕەسمەکان لە
لەیئاوتدا ،دووەمیان؛ چاپکردنی ڕەسمەکان .بەهۆی لەیئاوتەکانەوە دەتوانیت ڕەسمەکان بەشێوەیەک دەقیق ڕێک
بخەیت و چوارچێوە و تایتڵە ستانداردەکان بەکاربهێنیت و لەهەمان کاتدا سەربەستیت لە سکێڵ و ئاراستەی ڕەسمەکاندا
هەبێت.هەربەهۆی لەیئاوتەکانەوە دەتوانیت دیمەنێکی دروستی شێوەی دەرکەوتنی ڕەسمەکەت پێش ناردنی بۆ چاپکردن
دەست بکەوێت.
دانستەی چاپکردنی ئۆتۆکاد زیاتر لە تەنها ئاراستە و قەبارەی پەڕەکە دەستەبەردەکات .دەتوانیت ڕێکخستنەکانی
چاپکەرەکەت خەزن بکەیت بۆئەوەی هەمیشە بە ئاسانی و دروستی ڕەسمەکانت چاپ بکەیت .بەوپێەی ئۆتۆکاد هەندێک
تواناگەلی مۆدێلکردنی س ێ ڕەهەندی تێدا دەستەبەرکراوە ،لەبەرئەوە دەتوانیت دیمەنە  3Dکان لەگەڵ ڕەسمە  2Dکان
یەکبخەیت .تەنانەت دەتوانیت زانیاری دەربارەی پەڕگەکە هاوپێچ بکەیت بۆئەوەی بە ئاسانی بتوانیت پێناس ی سەرچاوەی
ڕەسمە چاپکراوەکە دیاری بکەیت.
ئەگەر شارەزاییەکی ئەوتۆت لە بەکارهێنانی ئۆتۆکاددا نەبێت و بتەوێت دەست بکەیت بە چاپکردنی ڕەسم ،ئەوا پێویستە
بەش ی یەکەمی ئەم چاپتەرە زۆربە وریایی بخوێنیتەوە .بەشەکە زانیاری گشتی دەربارەی لەیئاوت و چاپکردن تێدایە.
بەشەکانی دوای ئەو زانیاری وردتریان دەربارەی دیمەنەکانی لەیئاوت و چۆنێتی بەکارهێنانیان تێدایە .دوای ئەوە زانیاری
وردتردەربارەی چۆنێتی چاپکردنی ڕەسمەکان و ڕێکخستنە پەیوەنددارەکانی کرداری چاپکردن دەخرێتە ڕوو.
ئەم چاپتەرە ئەم بابەتانەی لە خۆ گرتووە:
 سازکردنی ڕەسمەکان بۆ چاپکردن
 چاپکردنی ڕەسمەکان
 خەزنکردنی ڕێکخستنەکانی پرینتەر
 کۆنترۆڵکردنی ڕەنگ و هێڵ و ناواخنەکان لە ستایلەکانی چاپکردنەوە
 تەرخانکردنی ستایلە چاپکردنە ناولێنراوەکان بۆ چین و تەنەکان
 گۆڕینی ڕەسمێک لە ستایلە چاپکردنە ڕەنگیەکانەوە بۆ ستایلە چاپکردنە ناولێنراوەکان
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ئەگەربەم زووانە بواری کاری  3Dت بەکارهێناوە لەوە دڵنیابە کە بواری کارەکەت بگۆڕیتەوە بۆ  Drafting & Annotationپێشئەوەی
دەستبکەیت بەڕاهێنانەکانی ئەم چاپتەرە .بۆ ڕێنمایی لەسەر چۆنێتی هاتوچۆکردن لە نێوان بواری کارەکاندا سەیری بەش ی '' ناسینی بواری
کاری مۆدێلکردنی  ''3Dچاپتەری  6ی کتێبەکە بکە.

سازکردنی ڕەسمەکان بۆ چاپکردن
لە زۆربەی بەرنامە کۆمپیوتەریەکاندا  File  Printهەڵدەبژێریت بۆئەوەی دۆکۆمێنتەکان بە چاپ بگەیەنیت .هەرچەندە
لە ئۆتۆکادیشدا دەتوانیت بە هەمان شێوە بکەیت ،بەاڵم باشترین ڕێگە بۆ کۆنترۆڵکردنی ئەنجامە چاپکراوەکانت بریتیە
لە سازکردنی شێوەی دەرکەوتنی ڕەسمەکانت لە لەیئاوتەکاندا.
لەم چەند بەشەی داهاتوودا فێری چۆنێتی سازکردنی سکێڵ و شوێنی دەقیقی ڕەسمەکانت لەسەرپەڕە چاپکراوەکان بەو
شێوەیەی دەیخوازیت دەبیت .بۆ ئاسانکردنی ئاشنا بوونت لەگەڵ ئەم کردارەدا بەش ی یەکەمی ئەم چاپتەرە بەشێوەیەکی
فێرکاریانە داڕێژراوە کە بەشەکانی لەیئاوتەکان و چۆنێتی ڕەفتارکردنیان دەخاتە ڕوو .پاشان فێری چۆنێتی دانانی سکێڵ و
شوێنی ڕەسمەکە لەسەرپەڕەکە پێش ناردنی بۆ پرینتەردەبیت.
ڕوونکردنەوەی لەیئاوتەکان
کاتێک کە ئامادەیت بۆئەوەی ڕەسمەکانت بە چاپ بگەیەنیت پێویستیت بەوە دەبێت کە سەرەتا هەندێک سازکاری
ئەنجام بدەیت .لەیئاوتەکان یارمەتیت دەدەن لە سازکردنی ڕەسمەکانت بە دروستی بەو شێوەیەی کە دەتەوێت پێش
چاپکردن دەربکەون .ئەم هەنگاوانەی خوارەوە پێشەکیەک لەسەرلەیئاوتەکان دەخەنە ڕوو:
 .1ڕەسمێکی نوێ بکەرەوە و هەندێک تەنی وەکو چەند الکێشە و بازنەیەکی بۆ زیاد بکە .ئەم تەنانە بەکاردەهێنیت
بۆئەوەی بزانیت لەیئاوتەکان چۆن کاردەکەن.
 .2لە شریتی دۆخدا کلیکی ئامرازی  Layout1بکە .بەمە دیمەنی لە یئاوتی ڕەسمەکەت دەکرێتەوە.
دەبینیت کە تەنەکانت لەناو چوارچێوەیەکدا دەردەکەون کە ئەمیش خۆی کەوتۆتە ناو
ناوچەیەکی الکێشەیی سپییەوە وەکو لە وێنەی  1-12دا نیشاندراوە.
ناوچە سپیەکە ئەو پەڕەیە دەنوێنێت کە ڕەسمەکەی لەسەرچاپ دەکرێت .لەسەرناوچەیەکی ڕەساس ی دەردەکەوێت
بەشێوەیەک کە سێبەری ئەم ناوچە ڕەساسیە لە پشتی ناوچە سپیەکەوە دەبینرێت .ناوچەکانی دەرەوەی چوارچێوە خەت
خەتەکە ناوچانە چاپنەکراوەکانی پرینتەرەکەت دەنوێنن  .ماوەتەوە بڵێین چوارچێوە خەت تۆخەکە کە لە هەمووی
گرنگترە و خودی ڕەسمەکەی لە خۆگرتووە پیی دەوترێت دەالقە یان دەروازەی بینین  ،Vieweportئەم دەروازەی بینینە
وەکو ویندۆیەک وایە بۆئەوەی لێیەوە سەیری بۆشایی مۆدێل بکەیت .دەروازەی بینین وەکو هەر تەنێکی تری ئۆتکاد ڕەفتار
دەکات لەوەدا کە ئەمیش تایبەتمەندی تایبەت بەخۆی هەیە کە دەتوانرێت لە پالێتی  Propertiesەوە گۆڕانکاریان تێدا
بکرێت .هەروەها دەتوانیت چین و جۆرەهێڵ و ڕەنگی تایبەت بۆ دەروازەی بینینەکان دابنێیت و پانی و بەرزیەکەش ی
بگۆڕیت لەڕیگەی سەرەداوەکانیەوە .تەنانەت دەتوانیت چوارچێوەی دەروازەی بینینەکە بشاریتەوە لە ڕێگەی
کوژاندنەوەی چینەکەیەوە.
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وێنەی 1-12

دیمەنێکی ڕەسمەکەت
لە تابی  Layout1دا

ڕوونکردنەوەی دەروازەکانی بینین
دەروازەی بینین چەند تایبەتمەندیەکی هەیە کە زۆرناباون .یەکەم؛ ئەو ڕەسمەی کە لە بۆشایی مۆدێلدا دروستی دەکەیت
نیشان دەدات .دووەم؛ تایبەتمەندی هەیە کە کۆنترۆڵی سکێڵی دەقیقی ئەو دیمەنە دەکات کە نیشانی دەدات .هەروەها
دەتوانیت دیمەنەکە ڕابکێشیت و زوومیش ی لەسەربکەیت ،کەواتە تۆ هیچ نەبەستراویتەوە بە تەنها یەک دیمەن لەناو
دەروازەی بینینەکەدا .ئەم هەنگاوانەی خوارەوە زیاتر لەگەڵ دەروازەی بینیندا ئاشنات دەکەن:
 .1بەشێک لە ڕەسمەکەت هەڵبژێرە لەڕێگەی کلیککردنی لەناو دەروازەی بینینەکەدا .دەبینیت کە ناتوانیت هیچ
شتێک هەڵبژێریت .هۆی ئەمە ئەوەیە کە تۆ ئێستا لە بۆشایی لەیئاوتدایت کە ناسراویشە بە بۆشایی پەڕە .دواتر
دەبینیت کە چۆن بگەیتە ناو دەروازەی بینینەکە بۆئەوەی هەر لە بۆشایی لەیئاوتدا گۆڕانکاری لە دیمەنەکەتدا
ئەنجام بدەیت.
 .2کلیکی چوارچێوەی دەروازەی بینینەکە بکە ،کلیکی الی ڕاست بکە و لە پێڕستە کورتەکەوە  Propertiesهەڵبژێرە .لە
پالێتی  Propertiesەوە دەتوانیت ببینیت کە دەروازەکە هەرڕێک وەکو هەرتەنێکی تری ئۆتۆکاد وایە .تەنانەت
دەتوانیت لەڕێگەی کوژاندنەوەی چینەکەیەوە بیشاریتەوە تا لەبەرچاو ون بێت.
 .3پالێتی  Propertiesدابخە و پاشان لەو کاتەدا کە هێشتا چوارچێوەی دەروازەی بینینەکە هەڵبژێرراوە پەنجە بە
دوگمەی  Deleteدا بنێ ،یان لە پانێڵی  Modifyتابی  Homeدا کلیکی ئامرازی  Eraseبکە.بەمە دیمەنی ڕەسمەکەت
ون دەبێت و دیارنامێنێت.
ئەمە ئەوە نیشان دەدات کە دەروازەی بینین وەکو ویندۆیەک وایە کە لێوەی سەیری ئەو ڕەسمە دەکەیت کە لە بۆشایی
مۆدێلدا دروستت کردووە ،هەر بۆیە دەکرێ بەکوردی پێش ی بووترێت دەالقەی بینین .هەرکە دەروازەی بینینەکەت
سڕیەوە ئیتردیمەنی ڕەسمەکە لەگەڵیدا دەڕوات .هێنانەوەی دیمەنی ڕەسمەکە بەم شێوەیە دەبێت:
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 .1کلیکی ئامرازی  Undoبکە ،یان پیتی  Uداخڵ بکە و ئێنتەر بکە تاوەکو دەروازەی بینینەکە دەردەکەوێتەوە.
 .2دەبڵ کلیک لەناو دەروازی بینینەکەدا بکە (سەیری وێنەی  2-12بکە).
وێنەی 2-12

دەبڵ کلیک لەسەرهەر
شوێنێکی ناو دەروازەی
بینینەکە بکە.

کە ئەمەت کرد دەبینیت کە چوارچێوەی دەروازەکە ئەستورتردەبێت .بە دەبڵ کلیککردن لە ناو دەروازەکەدا لە ڕاستیدا
تۆ بۆشایی مۆدێلی سەربەست  Floating Model Spaceت گۆڕی .بۆشایی مۆدێلی سەربەست ڕێگەت پێدەدات کە
گۆڕانکاری لە ڕەسمەکەدا بکەیت لەناو دەروازەی بینینەکەدا هەروەکو ئەوەی لە بۆشایی مۆدێلدا بیت.
سەیرێکی وردتری دەروازەی بینینەکە بکە ،دەبینیت کە ئایکۆنی  UCSلەناو دەروازەکەدا دەردەکەوێت .دەروازەی
بینینەکە وا دەردەکەوێت وەک ئەوەی نمونەیەکی بچوککراوەی بۆشایی مۆدێل بێت .لەڕاستیدا بۆشایی مۆدێلی
سەربەست هەروایە ،واتە نمونەیەکی بچوککراوەی بۆشایی مۆدێلی ڕاستیە .دەتوانیت وا بیری لێبکەیتەوە کە ئەمە
قەدبڕێکە بۆ پێکهاتەکانی ناو بۆشایی مۆدێل .لەم هەنگاوانەی خوارەوەدا ڕوونکردنەوەی زیاتردەخەینە ڕوو:
 .1هەرلە لەیئاوتەکەدا کلیکی هەریەکێک لەو تەنانە بکە کە لە ڕەسمەکەدا هەن.
 .2زوومکردن و ڕاکێشانی دیمەنەکە تاقی بکەرەوە .گۆڕانکاریەکان لە دیمەنەکەدا لە چوارچێوەی دەروازەی
بینینەکەدا ڕوودەدەن.
 .3لە پێڕستی سەرەکی ئۆتۆکادەوە  View  Zoom  Allهەڵبژێرە ،یان پیتی  Zو پاشان پیتی  Aداخڵ بکە بۆ ئەوەی
زووم بکەیت بەشێوەیەک کە هەموو ڕەسمەکە لەناو دەروازەی بینینەکەدا ببینیت.
 .4دەبڵ کلیک لە هەر شوێنێک لە دەرەوەی دەروازەی بینینەکە بکە بۆئەوەی بگەڕێیتەوە بۆشایی پەڕە .دەبینیت کە
چواچێوەی دەروازەی بینینەکە دەگەڕێتەوە بۆ ئەستوری ئاسایی و ئایکۆنی  UCSەکەی ناو دەروازەکەش ون
دەبێت.
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ئەم نمونەیە ئەدگاری بێهاوتای لەیئاوتەکانی نیشان دایت .ناتوانیت دەستت بگات بە تەنەکان لەناو دەروازەی بینینەکاندا
تا نەچیتە ناو بۆشایی مۆدێلی سەربەستەوە لەڕێگەی دەبڵ کلیککردن لە شوێنێکی ناو دەروازەکە یان لەڕێگەی کلیککردنی
دوگمەی  PAPERلە شریتی دۆخدا.

لەیئاوتەکان دەکرێت چەند دەروازەی بینینیان تێدابێت کە حەزت لێبێت ،هەریەکە لە دەروازەی بینینەکان دەکرێت
دیمەنی جیاوازی ڕەسمەکە نیشان بدەن .دەتوانیت بەهەرشێوەیەک بخوازیت قەبارە یان بگۆڕیت و ڕێکیان بخەیت.ئەمە
کەمێک سەربەستیت دەداتێ لەەوەی کە ڕەسمەکانت بە پێی خواست و پێویستیەکانی خۆت گەاڵڵە بکەیت.
هیچ کێشەیەک نیە لەوەدا کە ڕەسمکردنی هەندێک تەن لە لەیئاوتەکانیشدا لە دەوروبەرو سەردەروازەی بینینەکان ئەنجام بدەیت.
هەندێک بەکارهێنەربەالیانەوە خۆشترە کە پێوانەکردنەکان و سەرنجەکان لە بۆشایی لەیئاوتدا ڕەسم بکەن بۆئەوەی ئاسانترکۆنترۆڵی
سەرنج و تێکستی ڕوونکردنەوەکردنەکان بکەن لەو کاتانەی کە لەیئاوتەکە چەند دەروازەیەکی بینینی تێدایە .کارێکی تری باو کە لە
لەیئاوتدا جێبەجێ دەکرێت زیادکردنی بلۆکی ناونیشان و چواچێوەکانی لەیئاوتەکانە بۆئەوەی ڕەسمکەت بۆ چاپکردن بڕازێنیتەوە .ئەوەش
بزانە کە ئەو شتانەی کە لە لەیئاوتەکاندا ڕەسمیان دەکەیت لە بۆشایی مۆدێلدا دەرناکەون

هەڵبژاردنی قەبارە و ئاراستەکردنی پەڕەیەک
لە نوسخەیەکی نوێی ئۆتۆکاد و لە ڕەسمێکی نوێدا ئۆتۆکاد وای دادەنێت
کە تۆ دەخوازیت ڕەسمەکەت لەسەر پەڕەیەکی  A4بە قەبارەی 210x297
میللیمەتر( 8.5x11ئینج) چاپ بکەیت کە قەبارەی ناوچە سپیەکەی
دیمەنی لەیئاوتە .ئەگەر پرینتەرێکت هەبێت کە توانای چاپکردنی پەڕەی
گەورەتری هەبێت ،دەتوانیت لەیئاوت سازبکەیت بۆئەوەی ڕەسمی قەبارە
گەورەترو بە ئاڕاستەی جیاواز نیشان بدات .ئەمەی خوارەوە پێشەکیەک
لەسەردیالۆگ بۆکسەکانی بەڕێوەبەری سازکردنی پەڕە Page Setup
 Managerدەخاتەڕوو:
 .1لە توڵباری کردنەوەی خێراوە ئامرازی  Plotهەڵبژێرە بۆئەوەی
دیالۆگ بۆکس ی  Plotبکەیتەوە ،وەک لە وێنەی  3-12دا
نیشاندراوە .دەکرێت  Plotلە پانێلی  Plotی تابی  Outputیشەوە هەڵبژێریت.

وێنەی  :3-12دیالۆگ بۆکس ی Plot

 .2لە گروپی  Printer/Plotterدا کلیکی لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Nameبکە و ئەو پرینتەرە هەڵبژێرە کە دەتەوێت
بۆ چاپکردنەکە بەکاریبهێنیت.
 .3لە سووچی الی ڕاستی بنەکەی دیالۆگ بۆکسەکەدا کلیکی دوگمەی  More Optionsبکە .کە
دوگمەیەکی بازنەیی بچوکە و سەرەتیرێکی لەناودایە.
 .4لە گروپی  Drawing Orientationدا کە لە سووچی خوارەوەی الی چەپی دیالۆگ بۆکسەکەدایە دوگمەی ڕادێۆیی
 Portraitیان  Landscapeهەڵبژێرە.
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 .5بۆ ئەوەی لەوە دڵنیابیت کە ڕەسمەکەت بە ڕەش و سپی چاپ دەکرێت لە جیاتی ڕەنگ و سێبەری ڕەساس ی لە
لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی ) Plot style table (Pen assignmentsدا  monochrome.ctbهەڵبژێرە ،وەک لە
وێنەی  4-12دا دەیبینیت.
وێنەی 4-12

لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی
 Plot Style Tableکە بژارەی
 monochrome.ctbی تێدا
نیشاندراوە

دوای ئەنجامدانی ئەو گۆڕانکاریانەی کە دەتەوێت دەتوانیت ڕێکخستنەکان خەزن بکەیت بۆ بەکارهێنانەوەیان لە
لەیئاوتەکانی تردا .ئەمە وا دەکات کە هەموو جارێک پێویستت بە سازکردنەوەی لەیئاوتەکان نەبێتەوە .ئەم هەنگاوانەی
خوارەوە پەیڕەو بکە:
 .1لە لووتکەی دیالۆگ بۆکس ی  Plotدا لە گروپی  Page Setupدا کلیکی دوگمەی  Addبکە وەکو لە وێنەی  5-12دا
نیشاندراوە.
 .2لە دیالۆگ بۆکس ی  Add Page Setupدا دەتوانیت ناوێک بۆ سازکردنەکە داخڵ بکەیت ،یان دەتوانیت ئەو ناوەی
کە ئۆتۆکاد پێشنیازی دەکات قبووڵ بکەیت (سەیری وێنەی  6-12بکە) .کلیکی  OKبکە بۆئەوەی بگەڕێیتەوە بۆ
دیالۆگ بۆکس ی .Plot
 .3لە بنکەی دیالۆگ بۆکسەکەدا کلیکی دوگمەی  Apply to Layoutبکە بۆئەوەی ئەو ڕێکخستنانەی کە ئەنجامت
دان خەزن بکەیت.
 .4کلیکی  Cancelبکە بۆئەوەی لە دیالۆگ بۆکس ی  Plotدەربچیت بێئەوەی ڕەسمەکە چاپ بکەیت.
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وێنەی 5-12

دوگمەی  Addلە گروپی
 Page Setupدا

کە دەگەڕێیتەوە بۆ دیمەنی ئەو لەیئاوتەی کە سازت کردووە
لەوانەیە سەرنجی هەندێک جیاوازی ورد بدەیت لە چوارچێوە خەت
خەتەکەدا کە وەکو پێشتروتمان ناوچەی چاپ نەکراوی پرینتەرەکە
نیشان دەدات .بەوپێیەی جیاوازی زۆرلە نێوان پرینتەرە
جۆراوجۆرەکاندا هەیە ،ئەم ناوچەیە بەندە لەسەرپرینتەرە
هەڵبژێرراوەکە.

وێنەی  :6-12دیالۆگ بۆکس ی Add Page Setup

جاری داهاتوو ئەگەردیالۆگ بۆکس ی  Plotت کردەوە هەمان ئەو ڕێکخستن و سازکاریانەی لە نمونەکەی پێشوودا داخڵت
کردن دەبینیت .ئیتردەتوانیت کلیکی  OKبکەیت و یەکسەر بڕۆیت بۆ چاپکردن.
ئەم بەشە گەشتێکی پوختە بوو بەناو دانستەی لەیئاوت لە ئۆتۆکاددا .بەشەکانی تری چاپتەرەکە وەسفی ئەو ڕێگایانە
دەکەن کە پێویستە بیانزانیت بۆ ڕازاندنەوەی ڕەسمە چاپکراوەکانت.
بەکارهێنانی لەیئاوتەکان بۆ بچوککردنەوەی سکێڵی ڕەسمەکەت
لە بۆشایی مۆدێلدا هەموو شتێک بە سکێڵی تەواو ڕەسم دەکەیت .کاتێک کە ئامادەی بۆ چاپکردن ،پێویستت بە
ڕێگەیەکە بۆ بچوککردنەوەی سکێڵی ڕەسمەکە بۆئەوەی لە پارچە پەڕەیەکدا جێگەی ببێتەوە .دیمەنی لەیئاوت وەکو
سەکۆیەک وایە کە تیایدا دەتوانیت ڕەسمەکەی بۆشایی مۆدێل ڕێک بخەیت بۆئەوەی لە پەڕەیەکدا جێگەی ببێتەوە.
دەتوانیت لە کۆمەڵێک سکێڵی ستانداردەوە دانەیەکیان هەڵبژێریت بۆ ڕەسمەکەی بۆشایی مۆدێل بۆئەوەی لەو قەبارەی
پەڕەیەی کە بۆ گەاڵڵەکردنی ڕەسمەکە هەڵتبژاردووە جێگای ببێتەوە و پڕاوپڕی بێت .ئەگەرنەزانیت چ سکێڵێک
هەڵبژێریت دەتوانیت چەند دانەیەک تاقی بکەیتەوە تا ئەو سکێڵە دەدۆزیتەوە کە ڕێگە بە ڕەسمەکت دەدات لە پەڕەکەدا
جێگای ببێتەوە.
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بۆئەوەی سکێڵی دەروازەیەکی بینین لە لەیئاوتدا دابنێیت ئەم هەنگاوانەی خوارەوە جێبەجێ بکە:
 .1لە دیمەنی لەیئاوتدا کلیکی چوارچێوەی دەروازەیەکی
بینین بکە بۆئەوەی هەڵیبژێریت ،کلیکی الی ڕاست بکە و
 Propertiesهەڵبژێرە بۆئەوەی پالێتی  Propertiesی
دەروازەکە بکەیتەوە.

وێنەی 7-12

هەڵبژاردنی سکێڵێک بۆ
دەروازەی بینینەکە لە
پالێتی  Propertiesەوە

 .2لە بنکەی ویندۆی سەرەکی ئۆتۆکاددا کلیکی لیستی
کردنەوە بۆ خوارەوەی  Viewport Scaleبکە و ئەو سکێڵە
هەڵبژێرە کە دەتەوێت بەکاری بەریت .بەمە دیمەنەکەی
ناو دەروازەی بینینەکە بە گوێرەی سکێڵە نوێکە
دەگۆڕێت.

دەتوانیت سکێڵی دەروازەی بینینەکە لە ڕێگەی پالێتی  Propertiesیشەوە بگۆڕیت .دەروازەی بینینەکە هەڵبژێرە ،کلیک
لەی ڕاست بکە و  Propertiesهەڵبژێرە و لە پالێتی  Propertiesدا لە بژارەی  Standard Scaleەوە سکیڵێکی نوێ هەڵبژێرە
(سەیری وێنەی  7-12بکە).
لێرەدا دەبینیت کە دەتوانیت سکێڵێک بۆ دەروازەیەکی بینین لە پالێتی  Propertiesەوە هەڵبژێریت .ئەگەر ڕێک سەیری ژێر
بژارەی  Standard Scaleبکەیت بژارەی  Custom Scaleدەبینینت .دەتوانیت هاوکۆلکەیەکی سکێڵکردن لە خانەکە بەردەم
 Custom Scaleدا داخڵ بکەیت بۆ ئەو سکێڵە خۆکردانەی کە لە سکێڵە ستانداردەکاندا بوونیان نییە.
دروستکردنی دەروازەی بینینی زیاتر
زۆرجار پێویستت بە نیشاندانی چەند دیمەنەیێکی جیاواز لە ڕەسمەکەت لە هەمان لەیئاوتدا دەبێت .بۆ نمونە لەوانەیە
بڕگەیەکی دیوارێکت بە سکێڵێک هەبێت و وردەکاریە گەورەکراو ەکانی دیوارەکەشت بە سکێڵی گەورەکراو پێویست بێت،
لە هەمان کاتدا بتەوێت هەردووکیان بەیەکەوە لە هەمان لەیئاوتدا دەربکەون بۆئەوەی بەیەکەوە چاپیان بکەیت.
زیادکردنی تاکە دەروازەیەکی بینین
دەتوانیت هەرچەندێک دەروازەی بینین/ڤیوپۆرت کە بخوازیت لە دیالۆگ بۆکس ی  Viewportsە وە زیاد بکەیت ،بەاڵم
ئەی ئەگەر پێویستت بەوە بێت کە تەنها دانەیەک زیاد بکەیت ،ئەوا بەم شێوەیە دەکەیت:
 .1لە پانێلی  Viewportsی تابی  Viewدا لە فلی ئاوتی  Viewportە کانەوە
کلیکی ئامرازی  Rectangularبکە.
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 .2لە پەیامی  Specify corner of viewport or [ON/OFF/Fit/Shadeplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/LAyer/2/3/4] <Fit>:دا لە
لەیئاوتەکەدا کلیکی خاڵێک بکە بۆ سووچی یەکەمی ڤیوپۆرتە نوێیەکە.
 .3لە پەیامی  Specify opposite corner:دا دەبینیت کە سووچەکەی تری ڤیوپۆرتەکە دوای نیشاندەردەکەوێت .کلیکی
خاڵێک بکە بۆئەوەی سووچەکەی تری ڤیوپۆرتەکە دیاری بکەیت.
ئەگەرئەو ڤیوپۆرتە نوێیەی کە دروستی دەکەیت بەو قەبارەیە نەبێت کە خۆت دەیخوازیت هیچ کێشە نییە ،چونکە هەر
کاتێک بتەوێت دەتوانیت گۆڕانکاری لە قەبارە و شێوەی ڤیوپۆرتەکەدا بکەیت لە ڕێگەی هەڵبژاردنی چوارچێوەکەیەوە و
کلیککردنی خاڵی سەرەداوەکانی و گواستنەوەیان بۆئەو شوێنەی کە خۆت دەیخوازیت.
ئەگەربشتەوێت کە ڤیوپۆرتەکە هەموو لەیئاوتەکە بگرێتەوە ئەوا دەتوانیت لە هەنگاوی  2ی سەرەوەدا پیتی  Fداخڵ
بکەیت .ئەمە وادەکات کە ڤیوپۆرتەکە بەهەموو الیەکدا فراوان ببێت و هەموو ناوچە چاپکراوەکەی لەیئاوتەکە
بگرێتەوە.
زیادکردنی چەند دەروازەیەکی بینین بەیەکەوە
بۆ زیادکردنی چەند دەروازەیەکی بینین لە هەمان لەیئاوتدا بەیەکەوە و لە هەمان کاتدا پێویستمان بە بەکارهێنانی دیالۆگ
بۆکس ی  Viewportsدەبێت (سەیری وێنەی  8-12بکە) .ئەم دیالۆگ بۆکسە دەتوانیت بەهۆی دوگمەی  Namedی ناو
پانێلی  Viewportsلە تابی  Viewدا بیکەیتەوە .لە دیالۆگ بۆکسەکەدا کاتێک تابی New
 Viewportsدەکەیتەوە دەبینیت کە چەند بژارەیەکی تێدایە کە لێیانەوە دەتوانیت چەند
ڤیوپۆرتێک بەیەکەوە لە لەیئاوتەکەدا دابنێیت .لە دیالۆگ بۆکسەکەدا لە لیستی Standard
 viewportsدا ئەگەر بتەوێت تەنها یەک ڤیوپۆرت دروست بکەیت ئەوا بژارەی  Singleبەکاردەهێنیت .بژارەکانی تربۆ
دروستکردنی دوو ،س ێ یان چوارڤیوپۆرتن بەیەکەوە لەهەمان لەیئاوتدا .کاتێک کلیکی هەریەکە لەم بژارانە دەکەیت
پێشبینێکی شێوەی ڕیزکردنی ڤیوپۆرتەکان لە خانەی  Previewی الی ڕاستی دیالۆگ بۆکسەکەدا دەبینیت.
هەرکە یەکێک لە بژارەکان هەڵدەبژێریت و کلیکی  OKدەکەیت ئیتردەتوانیت بە هەمان ئەو شێوەیەی لە هەنگاوی  2و  3ی
نمونەکەی پێشوو دا باسکرا ڤیوپۆرتەکان لە لەیئاوتەکەدا دابنێیت .دەشتوانیت لە هەنگاوی  2دا پیتی  Fداخڵ بکەیت
بۆئەوەی ڤیوپۆرتەکان پڕاوپڕی لەیئاوتەکەبن.
وێنەی 8-12

تابی  New Viewportsلە
دیالۆگ بۆکس ی
 Viewportsدا
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لە بنکەی ناو دیالۆگ بۆکس ی  Viewportsدا چەند بژارەیەکی تری تێدایە کە بەهۆیانەوە دەتوانیت کۆنترۆڵی زیاتری ئەو
دیمەنانە بکەیت کە لە هەریەکە لە ڤیوپۆرتەکاندا دەردەکەون .وەک لە پێشبینینەکەی الی ڕاستی دیالۆگ بۆکسەکەدا
دەیبینیت لە بنەڕەتدا بۆشایی مۆدێلی هەنووکەیی لەهەموو ڤیوپۆرتەکاندا دانراوە ،بەاڵم تۆ دەتوانیت دیمەنی ناو
ڤیوپۆرتەکان بگۆڕیت بۆ دووڕەهەندی یان س ێ
ڕەهەندی لە ڕێگەی هەڵبژاردنی  2Dیان  3Dەوە لە
لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Setupەوە.
هەروەها دەتوانیت جۆری دیمەنەکە بگۆڕیت بۆئەو
جۆرەی کە دەتەوێت لە ڤیوپۆرتە جیاوازەکاندا
دەربکەوێت ،ئەمەش لە ڕێگەی هەڵبژاردنی جۆری
دیمەنەکە لە لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی Change
 view toەوە (سەیری وێنەی  9-12بکە).
ئەگەربخوازیت کە ڤیوپۆرتێک ستایلێکی دیدەیی
 Visual Styleبەکاربەرێت ئەوا دەتوانیت یەکێک لەم
ستایلنە لە لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی Visual
وێنەی  :9 -12گۆڕینی جۆری دیمەنەکە لە لیستی  Change view toەوە
 Styleەوە هەڵبژێریت .ئەمە زۆرپڕبایەخە ئەگەر
بخوازیت کە توانای ئەوەت هەبێت کە ستایلێکی
دیدەیی ڕاستەقینەی مۆدێلێکی  3Dلە یەکێک لە ڤیوپۆرتەکاندا ببینیت لە کاتێکدا هێشتا کارکردن لەسەرئەو مۆدێلە
تەواو نەبووە ،تا بەم شێوەیە بتوانیت ئەنجامی ئەو گۆڕانکاریانەی کە دەیکەیت چۆن دەبێت.
کۆنترۆڵکردنی چۆنێتی نیشاندان و چاپکردنی ڕەسمەکان
چەندین ڕێکخستنی تری ڤیوپۆرتەکان هەن کە بەهۆیانەوە دەتوانیت کۆنترۆڵی ئەو شێوازە بکەیت کە ڤیوپۆرتەکان
ڕەسمەکانی پێ نیشاندەدەن و چاپ دەکەن .دەتوانیت نیشان دانی ڕەسمەکە بەتەواوی هەڵبکەیت و بکوژێنیتەوە،
دەشتوانیت دیمەنەکە قفڵ بکەیت بۆئەوەی ڕێگە لە زومکردن و ڕاکێشانی ناوەخت و هەڵە بگریت .هەروەها دەتوانیت
دیمەنێکی  3Dسازبکەیت بەشێوەیەک کە هێڵە شارراوەکان و دیمەنە ڕێندەرکراوەکان لە چپکردندا دەربکەون.
قفڵکردنی دیمەنی ڤیوپۆرت و پاراستنی لە زووم و ڕاکێشان
لەوانەیە کاتێکی زۆر بەکاربهێنیت لە دروستکردن و سازکردنی دیمەنی ڤیوپۆرتێکدا بۆ ئەوەی سکێڵی دروست و دیمەن و
ناوچەی مەبەست نیشان بدات ،بەاڵم زۆرئەگەری ئەوە هەیە کە ڕووداوێک لەگەڵ خۆت یان کەسێکی تر ڕووبدات و
بەهەڵە سکێڵی ناو ڤیوپۆرتەکە بگۆڕیت .لەبەرئەم هۆیە ئۆتۆکاد شێوازێکی تێدا دەستەبەرکراوە بۆئەوەی بتوانیت
ڤیوپۆرتەکانت قفڵ بکەیت بەشێوەیەک کە توانای زووم کردن و ڕاکێشان و ئەنجامدانی گۆڕانکاری ترمەحاڵ بێت .بەم
شێوەیە پارێزگاری لە دیمەنی ڤیوپۆرتەکەت دەکەیت و خۆت دەپارێزایت لەوەی کە دیمەنی ڤیوپۆرتەکە بەهەڵە بگۆڕیت.
بۆ قفڵکردنی ڤیوپۆرتەکان کلیکی چوراچێوەی ڤیوپۆرتەکە بکە بۆئەوەی هەڵیبژێریت ،کلیکی الی ڕاست بکە و لە پێڕستە
کورتەکەوە  Display Locked  Yesهەڵبژێرە .هەرکە ئەمەت ئەنجامدا ئیترهەرچەندە ئامرازەکانی زووم و پانیش
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بەکاربهێنیت هیچ کارلە ڤیوپۆرتەکە ناکات و تەنها زووم و پان لەسەرهەموو پەڕەکە ڕوو دەدات کە بە هیچ شێوەیەک
دیمەنی ناو ڤیوپۆرتەکە ناگۆڕێت.
هەڵکردن و کوژاندنەوەی نیشاندانی ڤیوپۆرتەکان
دانستەیەکی تری گرنگی ڤیوپۆرتەکان بریتیە لە توانای هەڵکردن و کوژاندنەوەی دیمەنەکانی ناویان .ئەگەر ڕەسمێکت
هاتە بەردەست کە ڤیوپۆرتی بەتاڵی تێدابوو ئەوا شتێکی خراپ نییە ئەگەرسەیربکەیت بزانیت ئاخوا دیمەنەکەی
نەکوژێنراتەوە ،هەڵکردنەوەی دیمەنی ناو ڤیوپۆرتێکی کوژاوە بەم شێوەیە دەبێت :کلیکی چوارچێوەی ڤیوپۆرتەکە بکە،
کلیکی الی ڕاست بکە و  Display Viewport Objects  Yesهەڵبژێرە.
چاپکردنی مۆدێلێکی  3Dی هێڵ شارراوە یان سێبەردار
ئەگەردەروازەیەکی بینینت هەبێت کە دیمەنی مۆدێلێکی  3Dنیشان دەدات و تۆش دەخوازیت کە مۆدێلەکە وەکو
دیمەنێکی هێڵ شارراوە  Hidden lineیان سێبەردار Shadedچاپ بکرێت ،ئەوا بەم شێوەیە دەکەیت :کلیکی چوارچێوەی
دەروازەی بینینەکە بکە ،کلیکی الی ڕاست بکە و  Shade Plotلەوێشەوە  Hiddenیان  Shadedیان  Renderedهەڵبژێرە .کە
ئەمەت کرد دیمەنەکەی ناو ڤیوپۆرتەکە هیچ گۆڕانکاریەکی بەسەردا نایەت ،بەاڵم کاتێک کە لەیئاوتەکە بە چاپ
دەگەیەنیت مۆدێلە  3Dکە دیمەنێکی هێڵ شارراوە یان ڕێندەرکراوی دەبێت.
ڕێکخستنی چینەکان بۆ تاکە دەروازەی بینینەکان
دەتوانیت کۆنترۆڵی ڕێکخستنی چینەکان بۆ هەرڤیوپۆرتێک بە جیا ئەنجام بدەیت .ئەمە لەوانەیە زۆر بەسوود بێت
کاتێک کە دەخوازیت هەمان دیمەنی ڕەسمێک بە چەند شێوەیەکی جیاوازنیشان بدەیت .بۆ نمونە ،دەتوانیت
نەخشەیەکی خانوو لە بۆشایی مۆدێلدا ڕەسم بکەیت کە زانیاری جیاوازی لە چەند چینێکی جیاوازدا تێدابێت .پاشان لە
لەیئاوتێکدا دەتوانیت چەند ڤیوپۆرتێک دروست بکەیت بەجۆرێک کە هەموویان هەمان دیمەن نیشان بدەن بەاڵم
ڕێکخستنەکانی چینەکانیان جیاوازبێت بەشێوەیەک کە هەرڤیوپۆرتێک بەشێکی دیایکراوی ڕەسمەکە نیشان بدات.
ئەگەر ڕەسمەکەت نەخشەی خانوویەک بێت ئەوا لەوانەیە کە لەیئاوتێکت بوێت کە یەکێک لە ڤیوپۆرتەکانی چینەکانی
تایبەت بە ئەساس ی ناوماڵەکەی هەڵکرابن و ڤیوپۆرتێکی تریش کە چینەکانی تایبەت بە کەلوپەلە کارەباییەکان
هەڵکرابێت ،بەاڵم چینەکانی تایبەت بە ئەساس ی ناو ماڵەکە کوژابنەوە ،وەک لە وێنەی  10-12دا نیشاندراوە.
وێنەی 10-12

لەیئاوتێک کە دوو ڤیوپۆرتی
تێدایە و هەریەکەیان هەمان
دیمەنی ڕەسمێک نیشان
دەدەن بەاڵم ڕێکخستنی
چینەکان تیایاندا جیاوازە
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وەک پێشترلە چاپتەری  7دا بەوردی باس ی چینەکانمان کرد دەتوانیت لە دیالۆگ بۆکس ی  Layer Properties Managerدا
ئایکۆنی خۆرەکە کە لەژێر ستوونی دووەمی دیالۆگ بۆکسەکەدا لە ژێر ستوونی  Freezeدایە بەکاربهێنیت بۆئەوەی
چینەکان تەجمید بکەیت یان بکەیتەوە لە ڕێگەی هەڵکردن و کوژاندنەوە خۆرەکەوە ،هەرچۆنێک بێت ئەم ئایکۆنەی ژێر
ستوونی  Freezeچینەکە بەگشتی دەشارێتەوە ،بەاڵم ئەی ئەگەربتەوێت چینەکە تەنها لە ڤیوپۆرتەکاندا بکوژێنیتەوە؟ بۆ
ئەم مەبەستە ستوونێکی ترلە دیالۆگ بۆکسەکەدا هەیە کە لەالی ڕاستدایە و ناوی  VP Freezeە .لە ژێرئەم ستوونەشدا
ئایکۆنی خۆر دەبینرێت ،بەاڵم ئایکۆنەکە کەمێک شێوەکەی جیاوازە بەوەی کە الکێشەیەکی شەفافی لەژێردایە و کاریش ی
ئەوەیە کە چینەکان تەنها لە ڤیوپۆرتەکاندا تجمید بکات و بکاتەوە .ئەم ڕاهێنانەی خوارەوە چۆنێتی کارکردنی ئەم
دانستەیە ڕوون دەکاتەوە:
 .1دەبڵ کلیک لەناو ڤیوپۆرتێکدا بکە بۆئەوەی بچیتە بۆشایی مۆدێلی سەربەستەوە.
 .2ئەگەرچەند ڤیوپۆرتێکت لە لەیئاوتێکدا هەبێت ،کلیکی ناو ئەو ڤیوپۆرتە بکە کە دەتەوێت ڕێکخستنی چینەکانی
بگۆڕیت.
 .3دیالۆگ بۆکس ی  Layer Properties Managerبکەرەوە.
 .4ئەو چینە یان چینانە بدۆزەرەوە کە دەتەوێت تەجمیدیان بکەیت یان بیانکەیتەوە و کلیکی ناوی چینەکان بکە
بۆئەوەی نیشانیان بکەیت (سەیری وێنەی  11-12بکە).
وێنەی 11-12

چەند چینێک لە
Layer Properties
 Managerدا
هەڵبژێرراون

 .5سەیری ستوونی  VP Freezeی ئەو چینانە بکە .لەوانەیە پێویستت بەوە بێت کە دیالۆگ بۆکسەکە پانتربکەیتەوە
یان سلیدەرەکەی بنکەی دیالۆگ بۆکسەکە بەکاربەریت بۆئەوەی ستوونەکە بدۆزیتەوە .ئەم ستوونە
دوانزەیەمین ستوونە لە الی چەپەوە .وەکو پێشتروتمان کە ئایکۆنی خۆرەکە الکێشەیەکی شەفافی لە ژێردایە.
خۆرەکە دۆخی چینەکان دەردەخات لە ڤیوپۆرتە هەنووکەییەکەدا (سەیری وێنەی  12-12بکە).
وێنەی 12-12

ستوونی  VP Freezeلە
Layer Properties
 Managerدا
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 .6کلیکی ئایکۆنی  VP Freezeەکە بکە بۆئەوەی چینەکان لە ڤیوپۆرتە هەنووکەییەکەدا تەجمید بکەیت و بشاریتەوە،
کە کلیکی ئایکۆنەکەت کرد دەبینیت کە خۆرەکە دەگۆڕێت بۆ کلوە بەفرێک و چینەکانیش لە ڤیوپۆرتەکەدا
دیارنامێنن.
هەروەها دەتوانیت لە پانێلی  Layersی تابی  Homeدا لیستی
کردنەوە بۆ خوارەوەی  Layer Controlبۆ هەمان مەبەست و
بەهەمان شێوازبەکاربەریت واتە هەمان ئەو هەنگاوانەی خوارەوە
پەیڕەو بکەیت ،بەاڵم لەجیاتی کردنەوەی Layer Properties
 Managerلە هەنگاوی  3دا لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی Layer
 Contorolبکەرەوە وەکو لە وێنەی  13-12دا نیشاندراوە .لە
لیستەکەدا ئەو چینانە بدۆزەرەوە کە دەتەوێت تەجمیدیان
بکەیت و پاشان کلیکی ئەو ئایکۆنی خۆرە بکە کە الکێشەکەی
لەژێردایە بۆئەوەی چینەکان بشاریتەوە.

وێنەی 13-12

لیستی کردنەوە بۆ
خوارەوەی Layer
Control

ئەگەر تێبینیت کرد کە چینێک لە ڤیوپۆرتێکی دیاریکراودا دەرناکەوێت و تۆش دەتەوێت دەریبخەیت ،ئەوا لەوانەیە
پێویستت بەوە بێت کە هەڵی بکەیت ،لەوانەیە پێویست کات هەر بەگشتی و لە هەموو ڕەسمەکەدا هەڵی بکەیت لە ڕێگەی
بەکارهێنانی ستوونەکانی  On/Offیان  Freeze/Thawەوە یان هەرتەنها لە ڤیوپۆرتەکەدا هەڵی بکەیت لە ڕێگەی
بەکارهێنانی ستوونی  VP Freezeەوە.
زیادکردنی لەیئاوتەکان بە بەکارهێنانی ئامرازی Quick View Layouts
لە هەر ڕەسمێکی نوێدا ئۆتۆکاد دوو لەیئاوتی تێدایە کە ناویان لێنراوە  Layout1و  .Layout2تۆ تەنها پابەند نەکراویت بەم
دوو دانەیەوە .بۆ پڕۆژەی بچوک کە تەنها چەند ڕەسمێکی کەمی هەیە کە پێویستیان بەچاپکردن دەبێت دەتوانیت
لەیئاوتێک بۆ هەرپەڕەیەک لەو ڕەسمانە تەرخان بکەیت.
ئەگەرلەیئاوتی زیاترت پێویست بێت ،دەتوانیت بە ئاسانی کۆپیەک لە لەیئاوتێکی هەبوو دروست بکەیت بەم شێوەیە:
 .1لە شریتی دۆخدا کلیکی الی ڕاستی ئامرازی  Quick View Layoutsبکە و لە
پێڕستە کورتەکەوە  Move or Copyهەڵبژێرە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی Move or
 Copyبکەیتەوە.
 .2ناوی ئەو لەیئاوتە هەڵبژێرە کە دەتەوێت کۆپی بکەیت و لە بنکەی
دیالۆگ بۆکسەکەدا بژارەی  Create a Copyهەڵبکە (سەیری
وێنەی  14-12بکە).
 .3کلیکی  OKبکە .بەمە لەیئاوتێکی نوێ لەڕەسمەکەدا دروست
دەبێت کە ناوەکەی هەمان ناوی لەیئاوتە ئەسڵیەکەیە تەنها
ژمارەیەکی بۆ زیادکراوە ،پاشان دەتوانیت ئەم ناوە بگۆڕیت.
بۆ گۆڕینی ناوی لەیئاوتە نوێکان یان هەر لەیئاوتێکی کۆنیش کلیکی
ئامرازی  Quick View Layoutsبکە ،چەند پانێلێکی وێنۆچکەیەکی

وێنەی  :14-12دیالۆگ بۆکس ی Move or Copy
کە تیایدا بژارەی  Create a Copyهەڵکراوە
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پێشبینین دەردەکەون کە ناوەرۆکی لەیئاوتەکان نیشان دەدەن (سەیری وێنەی  15-12بکە) .کلیکی الی ڕاست لەسەر
وێنۆچکەی ئەو لەیئاوتە بکە کە دەتەوێت ناوەکەی بگۆڕیت و لە پێڕستە کورتەکەوە  Renameهەڵبژێرە .بەمە ناوی
لەیئاوتەکە نیشان دەکرێت بۆئەوەی ڕێگەت پێبدات ناوە نوێیەکە داخڵ بکەیت .هەرکە ناوەکەت گۆڕی کلیکی ناوچەی
ڕەسمکردن بکە بۆ ئەوەی وینۆچکەکان دابخەیت.
وێنەی 15-12

دەرخستنی وینۆچەکی
پێشبینینی لەیئاوتەکان

هاتوچۆکردن لەنێوان لەیئاوتەکاندا
هەرکە چەند لەیئاوتێکت لە ڕەسمەکەتدا هەبوو ئیتردەتوانیت لە ڕێگەی بەکارهێنانی ئامرازی  Quick View Layoutsە
کەوە بە ئاسانی هاتوچۆ لەنێوانیاندا بکەیت.
وەک پێشترباسمان کرد کاتێک کلیکی ئامرازەکە دەکەیت پانێلی وێنۆچکەی لەیئاوتەکان دەردەکەون کە مۆدێل و
لەیئاوتەکانت نیشان دەدەن ،توڵبارێکیش لە ژێرپانێلەکاندا دەبینیت کە چەند بژارەیکی زیاتری تێدایە .بۆ هاتوچۆکردن
لەنێوان لەیئاوتە جیاوازەکاندا کلیکی پانێلێک بکە و پاشان کلیک لە ناوچەی ڕەسمکردندا بکە .توڵبارەکەی ژێرپانێلەکان
ئامرازی دەرزی  pinبۆ جێگیرکردنی  Quick View Layoutsو دروستکردنی لەیئاوتی نوێ و چاپکردن  Plotی تێدایە.

چاپکردنی ڕەسمەکان
دوای ئەوەی لەیئاوتەکەت دامەزراند ئیتر ڕەسمەکەت ئامادەیە بۆئەوەی بە چاپی بگەیەنیت .لە سەرەتای ئەم چاپتەرەدا
بینیت لە ڕێگەی کلیکی الی ڕاست کردن لەسەرلەیئاوتەکە بژارەی  Plotت دێتە بەردەست بۆئەوەی لەڕێگەی هەڵبژاردنی
ئەم بژارەیەوە دیالۆگ بۆکس ی  Plotبکەیتەوە .دوای ئەنجامدانی چەند سازکاریەک لەو دیالۆگ بۆکسەوە دەتوانیت
ڕەسمەکەت چاپ بکەیت .لە یەکەم نمونەی بەشەکەدا پرینتەرێک و قەبارەی پەڕەی چاپکردن و ئاڕاستەی پەڕەکەت
هەڵبژارد .ئەمانە باوترین ڕێکخستنەکانی ئەم دیالۆگ بۆکسەن ،بەاڵم هەندێک جار پێویستیت بە بەکارهێنانی
ڕێکخستنەکانی تری ناو دیالۆگ بۆکس ی  Plotدەبێت.
لە بەشەکانی داهاتوودا وردەکاری هەموو گروپەکانی ناو دیالۆگ بۆکس ی  Plotدەخەینەڕوو .هەندێک لەبژارەکانی ناو
دیالۆگ بۆکسەکە تاڕادەیەکی زۆرناسراو و باون ،وەکو بۆ نمونە ئە بژارانەی لە گروپی  Drawing Orientationدا هەن،
بەاڵم هەندێک بژارەی تری تێدایە کە لەوانەیە بەالتەوە نوێ و نامۆ بن ،وەکو ئەو بژارانەی لە گروپی  Plot Areaدا
دەیانبینیت .ئەگەر پێویستت بەوە نەبێت کە جارێ سەری خۆت بەم بژارە نامۆیانە قاڵ بکەیت ئەوا دەتوانیت بازبەسەر
ئەم چەند بەشەی داهاتووی چاپتەرەکەدا بدەیت و هەچ کاتێک لە داهاتوودا پێویستت پێیان بوو بگەڕێیتەوە سەریان و
فێریان ببیت.
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هەڵبژاردن و خەزنکردنی ڕێکخستنەکانی پرینتەرەکان
لە گروپی  Printer/plotterی دیالۆگ بۆکس ی  Plotە وە لە لیستی  Nameدا پرینتەرێک هەڵبژێرە و گۆڕانکاری لە
ڕێکخستنەکانی ئەو پرینتەرەدا ئەنجام بدە .سەرەتا وا دەردەکەوێت ڕێکخستنەکان وەکو ئەوانەن کە لە پرۆگرامەکانی تری
ویندۆزدان ،بەاڵم لەڕاستیدا جیاوازیەکی زۆر گرنگ هەیە .جیاوازیەکە لێرەدا ئەوەیە کە دەتوانیت ئەو گۆڕانکاریانەی کە
لە تایبەتمەندییەکانی پرینتەرەکاندا ئەنجامیان دەدەیت خەزن بکەیت و لە داهاتوودا هەرکاتێک ویستت بەکاریان
بهینیتەوە .ئەمەش بەم شێوەیە:
 .1لە توڵباری گەیشتنی خێرا لە لوتکەی بەرنامەکەدا کلیکی ئامرازی  Plotبکە ،یان کلیکی الی ڕاست لەسەر ناوی ئەو
لەیئاوتە بکە کە دەتەوێت چاپی بکەیت و لە پێڕستە کورتەکەوە  Plotهەڵبژێرە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی Plot
بکەیتەوە.
 .2لە لیستی  Nameی گروپی  Printer/plotterدا پرینتەرێک هەڵبژێرە.

 .3لە الی ڕاستی لیستەکەوە کلیکی دوگمەی  Propertiesبکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی Plotter Configuration Editor
بکەیتەوە.
 .4ئەو گۆڕانکاریانەی کە دەتەوێت لەهەریەکێک لە
تایبەتمەندییەکانی ناو ئەم دیالۆگ بۆکسەدا ئەنجام بدە
(سەیری بەش ی داهاتوو '' ڕوونکردنەوەی بژارەکانی
شێوەپێدانی پرینتەر'' بکە).
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دیالۆگ بۆکس ی Changes
to Printer
Configuration File

 .5کلیکی  OKبکە .بەمە دیالۆگ بۆکس ی Changes to Printer
 Configuration Fileدەبینیت ،وەک لە وێنەی  16-12دا نیشاندراوە .لێرەوە دەتوانیت ئەو شێوەپێدانانەی بۆ
پرینتەرەکە ئەنجامت داون لە پەڕگەیەکدا خەزن بکەیت.
 .6کلیکی بژارەی  Save changes to the following fileبکە و دوای ئەوە ناوێک بۆ پەڕگەی شێوەپێدانی پرینتەرەکە
داخڵ بکە و لەشوێنێکی زانراودا خەزنی بکە و دواییش کلیکی  OKبکە.
چۆنێتی چاپکردن بە ڕەش و سپی
لە بنەڕەتدا ئۆتۆکاد ڕەسمەکان بە هەمان ئەو شێوە و ڕەنگە چاپ دەکات کە لە لەیئاوتەکاندا لەسەرشاشەی کۆمپیوتەرەکەت
دەیبینیت .ڕەنگەکانی ئۆتۆکاد لە کاتی دروستکردن و ئەنجامدانی گۆڕانکاریەکان لە ڕەسمەکاندا گرنگی زۆریان هەیە ،چونکە یارمەتیت
دەدەن کە ڕەسمەکە بەو شێوەیەی دەیخوازیت ڕێک بخەیت .بەاڵم زۆربەی جارەکان دەخوازیت کە ڕەسمەکەت بە ڕەش و سپی چاپ
بکەیت .بۆ ئەم مەبەستە دەتوانیت ستایلەکانی چاپکردنی بەکاربەریت بۆئەوەی خۆکارانە ڕەنگەکان بگۆڕیت بۆ ڕەش یان ڕەساس ی
سێبەردار .لە بەش ی ''بەکارهێنانی ستایلە ێشترئامادەکراوەکانی چاپکردن'' چاپتەرەکەدا زانیاری زیاترلەسەرستایلەکانی چاپکردن
خراوەتە ڕوو.

جاری داهاتوو کە لە لیستی  Nameە وە پرینتەرێک هەڵدەبژێریت ناوی ئەو پەڕگەی شێوەپێدانی پرینتەرە دەبینینیت کە لە
ڕاهێنانەکەی سەرەوەدا دروستت کرد .دەتوانیت پەڕگەکە هەڵبژێریت بۆئەوەی پرینتەرەکە بەو ڕێکخستنانەی لەوێدا
کردوتن هەڵبژێریت .ئەمە سوودی زۆری هەیە لەوەدا کە پێویستت بەوە نابێت هەموو جارێک سەرلە نوێ ئەو
گۆڕانکاریانە ئەنجام بدەیتەوە.

چاپتەری  :12خستنەڕوو و چاپکردنی تەنەکان

408

هەمان پرینتەردەکرێت چەند پەڕگەیەکی شێوەپێدانی بۆ دروست بکەیت .دەتوانیت شێوەپێدانێک بۆ قەبارەکانی پەڕەی
خۆکرد  Custom paper sizesیان هەر ڕێکخستنێکی تری ناو دیالۆگ بۆکس ی  Plotter Configuration Editorکە بە گرنگی
دەزانیت دروست بکەیت.
پەڕگەکانی شێوەپێدان پاشگری  .pc3وەردەگرن .لە بنەڕەتدا لە فۆڵدەری  Plottersلە ژێر
 Name\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\enu\ folder.دا خەزن دەبن User Name ،ئەو ناوەیە کە پێی داخڵی
کۆمپیوتەرەکە بوویت .بۆ کردنەوەی ئەم فۆڵدەرە دەتوانیت لە پێڕستی سەرەکی بەرنامەکەوە کلیکی File  Plotter
 Managerبکەیت.

C:\Documents and Settings\User

ڕوونکردنەوەی بژارەکانی شێوەپێدانی پرینتەر
بژارەکانی شێوەپێدانی پرینتەرلە پرینتەرێکەوە بۆ یەکێکی تردەگۆڕین ،بەاڵم ئەم بەشە چەند ڕێنماییەکی گشتی بۆ
بەکارهێنانی دیالۆگ بۆکس ی  Plotter Configuration Editorتێدایە .ئەم بژارانە پێکهاتەی وەک ئەو دەرچە  portەی
پرنتەرەکەتی لێبەستراوە ،کوالیتی ئەو وێنەیەی چاپ دەکرێت ،قەبارەکانی پەڕەی خۆکرد ،Custom paper sizes
وعیارکردنی پرینتەر Printer Calibrationکە ڕێگەت پێدەدات پرینتەرەکەت سازبکەیت بەشێوەیەک هیچ هەڵەیەک لە
قەبارەی پەڕەکاندا ڕوونەدات لە کاتی چاپکردندا.
دیالۆگ بۆکس ی  Plotter Configuration Editorس ێ تابی تێدایە Genral :و  Portsو  . Device and Document Settingsتابی
 Generalلیستی ئەو درایڤەرانەی ویندۆزی تێدایە کە ئەم شێوەپێدانە بەکاردەهێنن (ئەگەرهەبن) ،هەروەها خانەیەکی
بەتاڵی تێدایە بۆئەوەی کۆمێنتەکانی خۆتی تێدا بنووسیت .لە تابی  Portsدا دەتوانیت ئەو شوێنە دیاری بکەیت کە
داتاکانی پرینتەرەکەی بۆ دەنێردرێت .دەشتوانیت  AutoSpoolبەکاربەریت کە ڕێگەت پێدەدات چاپکردنەکەت بۆ
سەنتەرێک ئاراستە بکەیت بۆباڵوکردنەوەی لە هۆکارێکی بەرهەمهێنانی گونجاودا .تابی Device and Document Settings
بەش ی سەرەکی دیالۆگ بۆکسەکەیە .خانەکەی ئەم تابە بژارەکانی بەشێوەی زنجیرەی هەرەمی تێدا ڕیزکراوە ،بە هەمان
ئەو شێوەیەی لە ویندۆز ئێکسپلۆرەردا دەبینرێت (سەیری وێنەی  17-12بکە).

ئەم لیستە چوارهاوپۆلی سەرەکی تێدایە Media :و  Graphicsو  Custom Propertiesو & User-defined Paper Sizes
 .Calibrationهەموو بژارەکانی ژێر ئەم هاوپۆالنە لە هەموو جۆرە پرینتەرەکاندا بەردەست نین .کاتێک بڕگەیەک لەم
لیستەدا هەڵدەبژێریت لە ناوچەی ژێرلیستەکەدا ئەو بژارانەی کە پەیوەندیان بە بڕگەکەوە هەیە دەردەکەون.

هۆکارەکانی چاپکردن Media
زۆر پرینتەربژارەی هەڵبژاردنی سەرچاوە و قەبارە  Source and Sizeی هۆکارەکانی چاپکردن و هەڵبژاردنی جۆری
هۆکارەکانی چاپکردنیان  Media Typeتێدایە .ئەگەربژارەی  Source and Sizeبەردەست نەبێت ئەوا دەتوانیت لە بژارەی
 Mediaە وە هەڵیبژێریت .ئەگەربژارەی  Duplex Printingت هەبێت ڕێگە بە چاپکردن لە هەردوو دیوی پەڕەکە دەدات
لەو پرینتەرانەدا کە کە ئەم دانستەیەیان تێدا دەستبەرکراوە .ئەگەر بژارەی  Media Destinationهەبوو ڕێگەت پێدەدات
شوێنی داهاتوو بۆ پەڕە چاپکراوەکان پێش دەرچوونیان لە پرینتەرەکە دیاری بکەیت ،وەکو بۆ نمونە کون تێکردن و دەرزی
لێدان لەو پرینتەرانەدا کە ئەم توانایانەیان هەیە.
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تابی Device and
 Document Settingsی
ناو دیالۆگ بۆکس ی
Plotter Configuration
Editor

گرافیک Graphics
ئەم بژارانە توانای ئەوەت پێدەدەن کە کۆنترۆڵی ڕەنگ ،قوڵی  ،depthدیقەت و وردی  ،dot per inchو رێندەرکردنی
ڕووبەرە سێبەردارەکان بکەیت .دەتوانیت بەرهەمە چاپکراوەکانت ڕێک بخەیت بۆئەوەی ڕەنگی باشترو خێرایی زیاترت
دەست بکەوێت .یەکێک لە ڕێکخستنە خواستراوەکان لێرەدا بریتیە لە  Merge Controlکە کۆنترۆڵی ئەوە دەکات کە هێڵە
سەریەککەوتووەکان چۆن ڕەسمبکرێن.

تایبەتمەندیە خۆکردەکان Custom Properties
ئەم بژارانە لە ڕاستیدا هەمان ئەوانەن کە لە ڕێکخستنی تایبەتمەندییەکانی پرینتەرەکەدا دەیان بینیت کاتێک دەتەوێت
پرینتەرەکە لە ویندۆز خۆیەوە سازبکەیت .جیاوازی سەرەکی لێرەدا ئەوەیە کە ئەو گۆڕانکاریانەی لێرەوە ئەنجامیان
دەدەیت لە پەڕگەی شێوەپێدانی پرینتەرەکەدا خەزن دەبن.
هاوپۆلی User-defined Paper Sizes & Calibration
لە ژێرهاوپۆلی  User-defined Paper Sizes & Calibrationچەندین بژارە هەن .بۆ هەندێک پرینتەر بژارەی Custom Paper
 Sizesتوانای دروستکردنی قەبارە ستانداردەکانی پەڕەکان دەستەبەردەکات .بژارەیەکی تری هاوشێوەی ئەمە بریتیە لە
 .Modify Standard Paper Sizeوەکو لە ناوەکەیەوە دیارە ئەم بژارەیە ڕێگەت پێدەدات کە قەبارە ستانداردەکانی پەڕەکان
بگۆڕیت .بژارەی فلتەرکردنی قەبارەکانی پەڕە  Filter Paper Sizesزۆر گرنگە بۆ ئەو پرینتەرانەی کە کۆمەڵە قەبارەیکی
پەڕەی زۆریان تێدا بەردەست کراوە .دەتوانیت لیستی ئەو قەبارانەی لە دیالۆگ بۆکس ی  Plotدا نیشان دەدرێن سنوردار
بکەیت لە ڕێگەی هەڵبژاردنی تەنها ئەو قەبارانەوە کە دەتەوێت لە لیستەکەدا دەربکەون.
بژارەیەکی تر لە ژێرهاوپۆلی  User-defined Paper Sizes & Calibrationدا بریتیە لە عیارکردنی پرینتەر Plotter
 .Calibrationئەم دانستەیە زۆرپڕبایەخە چونکە ڕێگەت پێدەدات ڕێژەی پانی بۆ درێژی  aspect ratioی ڕەسمەکانی ناو
ئەو پەڕەیەی چاپی دەکەیت ڕێک بخەیت .ئەگەرزانیت کە پرینتەرەکەت ڕەسمەکە بە ئاراستەیەک ڕادەکێشێت ئەوا
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لەوانەیە پێویستت بەوە بێت کە پرینتەرەکەت حیاربکەیت .بژارەی  Plotter Calibrationڕێگەیەک دەخاتە بەردەست
بۆئەوەی پرینتەرەکەت بەشێوەیەک ڕێک بخەیت کە چاپکراوەکانت بە هاوڕێژەیەکی دروست بەرهەم بهێنیت.
ئەگەر Plotter Calibrationهەڵبژێریت ،دوگمەی  Clibrate Plotterلە نیوەکەی خوارەوەی دیالۆگ بۆکسەکەدا
دەردەکەوێت .کلیکی ئەم دوگمەیە بکە بۆ ئەوەی ڕێبەری عیارکردنی پرینتەر Calibrate Plotter Wizardدەست پێبکەیت.
دەتوانیت پەیڕەوی ڕێنماییەکانی ڕێبەرەکە بکەیت بۆئەوەی ڕێژەی پانی بۆ بەرزی دیمەنە چاپکراوەکانت سازبکەیت.
هەڵبژاردنی قەبارەیەکی پەڕە  Paper sizeو ژمارەی نوسخەکان Number of copies
ئەم بژارانە زۆرئاشکرا و ڕوونن .لە ناوەڕاستی دیالۆگ بۆکس ی  Plotدا دەتوانیت قەبارەیەکی پەڕە لە لیستی کردنەوە
بۆخوارەوەی  Paper sizeەوە هەڵبژێریت و ژمارەی ئەو نوسخانەش کە لە ڕەسمەکە دەتەوێن دیاری بکەیت .لێرەدا
دەتوانیت کۆنترۆڵی قەبارەی ئەو پەڕەیە بکەیت کە نیشان دراوە لە ڕێگەی گۆڕینی تایبەتمەندییەکانی پرینتەرە
هەنووکەییەکەوە .سەیری بەش ی '' ڕوونکردنەوەی بژارەکانی شێوەپێدانی پرینتەر'' بکە.
دیاریکردنی ئەو دیمەنەی چاپ دەکرێت
دەتوانیت خۆت بڕیاربدەیت کە چ بەشێکی ڕەسمەکەت چاپ بکەیت .گروپی  Plot Areaلیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی
 What to Plotی تێدا دانراوە .ئەم لیستە چەند بژارەیەکی تێدایە کە ئەو دیمەنە دیاری دەکەن کە دەنێررێت بۆ پرینتەر تا
چاپی بکات .خۆی بەشێوەیەکی ئاسایی لە لەیئاوتەوە چاپکردنەکە ئەنجام دەدەیت ،واتە لە لیستەکەدا بژارەی Layout
بەکاردەبەیت .هەندێ جاری ترلەوانەیە بخوازیت کە ڕاستەوخۆ لە بۆشایی مۆدێلەوە ڕەسمەکەت چاپ بکەیت و
دیمەنێکی تایبەتی هەڵبژێریت بۆئەوەی بە چاپی بگەیەنیت .بژارەکانی تری ناو لیستەکە چەند ڕێگەیەکی جیاوازدەستەبەر
دەکەن بۆئەوەی ئەو ناوچەیەکی کە چاپ دەکرێت هەڵبژێرن .خشتەی  1-12ئەو بژارانە نیشان دەدات و بەکارهێنانە
ئاساییەکانیشیان وەسف دەکات .بژارەی  Scaleلە گروپی  Plot Scaleدا کارلە چۆنێتی دەرکەوتنی ئەم بژارانە چۆن
دەردەکەون لە پەڕە چاپکراوە کۆتاییەکەدا دەکات .بە شێوەیەکی ئاسایی ئەگەر لە گروپی  Plot Areaدا بژارەی Layout
هەڵبژێریت دەتوانیت سکێڵی بنەڕەتی کە  1:1ە بەکاربهێنیت ،بەاڵم ئەگەر بژارەکانی  Displayیان  Extentsیان  Viewیان
 Windowبەکاربهێنیت ئەوا دەبێت سکێڵی گونجاو بۆ هەریەکە لەم بژارانە بە جیا هەڵبژێریت .ئەگەر سکێڵی ئەو ڕەسمەی
چاپی دەکەیت بەالتەوە گرنگ نەبێت ئەوا دەتوانیت بژارەی  Fit to Paperهەڵبژێریت.
خشتەی  :1-12بژارەکانی لیستی What to Plot

بژارە

بەکارهێنان

Display

ئەم بژارەیە ئەو دیمەنە چاپ دەکات کە لەوکاتەدا نیشاندراوە.

Extents

ئەمە ئەو بەشەی بۆشایی کاری هەنووکەیی ڕەسمەکە چاپ دەکات کە تەنی تێدایە .واتە دیمەنێك چاپ دەکرێت كە هەموو
تەنەكانی ناو ڕەسمەكە تیایدا دەردەكەون .ئەم بژارەیە سنوورەكانی ناوچەی ڕەسمكردنەكە پشتگوێ دەخات و هەرهەموو
شتێك دەگرێتەوە ..ئەمە هەمان ئەو دیمەنەیە کە لە بۆشایی مۆدێلدا دەیبینیت کاتێک View  Zoom  Extent
هەڵدەبژێریت.

Layout

ئەمە لەیئاوتی هەنووکەیی چاپ دەکات.

View

دیمەنێک چاپ دەکات کە پێشتربە فەرمانی  Viewخەزنکراوە .دەتوانیت دیمەنێکی ناولێنراو لە لیستێکەوە هەڵبژێریت.
ئەگەرهیچ دیمەنێکی خەزنکراو لە ڕەسمەکەدا نەبێت ئەوا ئەم بژارەیە بەردەست نابێت.
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بژارە

بەکارهێنان

Window

ئەمە هەچ بەشێکی ڕەسمەکە چاپ دەکات کە خۆت دیاری دەکەیت .کلیکی دوگمەی  Windowبکە بۆئەوەی نیشاندەر
بەکاربەریت بۆ کێشانی ویندۆیەک بە دەوری ئەو ناوچەیەی کە دەتەوێت چاپ بکرێت ،یان دەتوانیت کۆردیناتی خاڵی
سووچەکانی ویندۆکە داخڵ بکەیت.

Limits

ئەم بژارەیە تەنها لە بۆشایی مۆدێلدا بوونی هەیە .بژارەکە سنورەکانی ناوچەی ڕەسمکردن بەکاردەبات بۆ دیاریکردنی ئەوەی
کە چاپ دەکرێت .ئەمە هەمان ئەو دیمەنەیە کە لە بۆشایی مۆدێلدا دەیبینیت کاتێک

هەڵدەبژێریت.

ڕێکخستنی شوێنی وێنە چاپکراوەکە
دەتوانیت شوێنی ڕەسمەکەت لەسەرپەڕە چاپکراوەکە ڕێک بخەیت لە ڕێگەی ئەنجامدانی گۆڕانکاری لە بژارەکانی گروپی
) Plot Offset (Origin Set to Pritable Areaدا .بژارەکانی  Xو  Yڕێگەت پێدەدەن شوێنی وێنە چاپکراوەکە بگۆڕیت لە
ڕێگەی زیادکردنی نرخەکانی کۆردیناتی  Xو  Yە وە لە بنەڕەتدا نرخی ئەم دوو کۆردیناتە هەردووکیان سفرە ،واتە  zero Xو
 ،zero Yئەم شوێنە بریتیە لە سووچی خوارەوەی الی چيپی ناوچە ڕەسمکراوەکەیە .ئەوەش بزانە کە لە لەیئاوتەکاندا
هێڵێکی خەت خەت ناوچە چاپکراوەکە دەنوێنێت.
ئەگەربخوازیت دەتوانیت ئۆتۆکاد وا ڕێک بخەیت کە سووچی پەڕەکە وەکو خاڵی ئۆریجن بەکاربەرێت لە جیاتی ناوچەی
چاپکراو .تابی  Plot and Publishلە دیالۆگ بۆکس ی  Optionsدا (ئەمە ئەو دیالۆگ بۆکسەیە کە بژارە سەرەکیەکانی
ئۆتۆکادی تێدایە و لە پێڕستی سەرەکیەوە بە هەڵبژاردنی  Tools  Optionsدەکرێتەوە) لە بەش ی خوارەوەی الی ڕاستی
دیالۆگ بۆکسەکەدا گروپی  Specify plot offset relative toهەیە .ئەم گروپە دوو بژارەی تێدایە Printable area :و Edge
 .of paperدەتوانیت یەکێک لەم دوو بژارەیە هەڵبژێریت کە گەنجاوترینە بەالتەوە.
دانانی سکێڵی چاپکردن Print Scale
ئەگەرلە لەیئاوتەوە چاپکردنەکەت ئەنجام بدەیت ،ئەوا دەتوانیت سکێڵی چاپکردن لەسەر 1:1بهێڵیتەوە .وەک پێشتر
باسمان کرد دەتوانیت سکێڵی چاپکردن لە بژارەکانی ناو گروپی  Plot Scaleەوە بگۆڕیت .بۆ نمونە ئەگەر بتەوێت ڕەسمێک
بە نیوەی قەبارەی خۆی چاپ بکەیت ئەوا دەتوانیت سکێڵی چاپکردنەکەی بکەیتە  .1:2یان ئەگەردیمەنێکی  3Dلە
بۆشایی مۆدێلەوە چاپ بکەیت دەتوانیت بژارەی  Fit to paperبەکاربەریت.
زۆربەی جارەکان کاتێک لە بۆشایی مۆدێلەوە چاپکردنەکە ئەنجام دەدەیت و یەکێک لەو بژارانەی کە لە خشتەی 1-12
جگە لە بژارەی  Layoutبەکاردەهێنیت پێویستت بە دانانی سکێڵێکی چاپکردن دەبێت .ئەگەرئەمەت کرد لەوە دڵنیابە کە
ئەو سکێڵەی هەڵی دەبژێریت ڕێگە بە ڕەسمەکەت دەدات کە لەگەڵ قەبارەی ئەو پەڕەیەدا بگونجێت کە لە گروپی Paper
 Sizeەوە هەڵیدەبژێریت .دەتوانیت دوگمەی  Previewلە سووچی خوارەوەی الی چەپی دیالۆگ بۆکس ی  Plotدا
بەکاربەریت بۆئەوەی پێشەبینەی چاپکردنەکەت ببینیت پێشئەوەی بەیەکجاری دیمەنەکە چاپ بکەیت.
هەڵبژاردنی سکێڵێک
بۆئەوەی بژارەکانی  Scaleبەکاربەریت لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Scaleبکەرەوە و یەکێک لە سکێڵەکان هەڵبژێرە .کە
سکێڵێکت هەڵبژارد هاوڕێژەیی سکێڵەکە لەو خانانەدا دەردەکەون کە ڕێک لە ژێر لیستی  Scaleە کەوەن .دەتوانیت لە
لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی ژێر الی چەپی لیستی  Scaleەوە ئینج یان ملم هەڵبژێریت .ئەگەر بتەوێت سکێڵێک
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بەکاربهێنیت کە لە لیستی  Scaleدا نەبێت ئەوا دەتوانیت  Customهەڵبژێریت و نرخی گونجاو لە خانەکانی ژێر لیستی Scale
دا داخڵ بکەیت.
ڕێکخستنی ئەستوری هێڵەکان بۆ سکێڵەکانی چاپکردن
ئۆتۆکاد بواری ئەوەت پێدەدات کە ئەستوری هێڵەکان لە ڕەسمەکەتدا دیاری بکەیت .کاتێک کە لە لەیئاوتەوە ڕەسمەکە
چاپ دەکەیت ئۆتۆکاد هێڵەکانی ڕەسمەکە بەو ئەستوریانە چاپ دەکات کە هەڵتبژاردوون .بەاڵم زۆرجاردەتەوێت بە
قەبارەیەکی نیوە لەیئاوتەکەت چاپ بکەیت ،بەاڵم ناتەوێت ئەستوری هێڵەکانت ببێتە نیوە بەشێوەیەک کە هێڵەکان
باریکترچاپ بکرێن .بۆئەوەی زامنی ئەوە بکەیت کە ئەستوری هێڵەکان سکێڵ دەکرێن بۆ ئەو چاپکردنە وە بارە نیوەیە،
لەوە دڵنیابە کە بژارەی  Scale lineweightsهەڵکراوە .بە هەڵکردنی ئەم بژارەیە ئۆتۆکاد سکێڵە هەڵبژێرراوەکە بۆ
ئەستوری هێڵەکان جێبەجێ دەکات.
بژارەکانی چاپکردنی دیمەنە  3Dکان
کاتێک کە لە ئۆتۆکاددا کار لەسەر مۆدێلە  3Dکان دەکەیت دەتوانیت بە  2D wireframeو  3D wireframeو  hidden-lineو
 conseptualو یان  relatistic Shadedسەیریان بکەیت .دیمەنێکی  wireframeهەموو هێڵەکانی ناو مۆدێلەکە نیشان
دەدات بەشێوەیەک وا هەست دەکەیت سەیری ناوەوەی هێڵەکان دەکەیت .دیمەنی شارراوە  hidden viewدیمەنێکی
نزیک ڕاستەقینەت دەداتێ لە ڕێگەی شاردنەوەی ئەو بەشانەی کە عادەتەن نایان بینیت .دیمەنی سێبەردارview
 Shadedشێوەیەکی ڕاستەقینەترمان نیشان دەدات بەوەی کە ڕووخسارێکی ڕەنگکراو و جەستەداردەدات بە ڕووەکانی
مۆدێلەکە.
دەتوانیت ئەم بژارەی دیمەنانە بۆ ڕەسمە چاپکراوەکەت جێبەجێ بکەیت لە ڕێگەی گروپی  Shaded Viewport Optionsی
ناو دیالۆگ بۆکس ی  Plotەوە (ئەم گروپە لە الی ڕاستی دیالۆگ بۆکسەکەدا دانراوە ،تا دیالۆگ بۆکسەکە فروان نەکەیت
نایبینیت) .لە پالێتی  Propertiesی لەیئاوتەکەشەدا ئەم بژارانە هەن.
گروپی  Shaded Viewpot Optionsس ێ بژارەی سەرەکی تێدایە:
 لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی Shaded Plot
 لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی Quality
 خانەی ( DPIواتە  dots per inchکە پێوەرێکە بۆ وردی ڕەسمەکە)
دیارە بژارەکانی ناو لیستی  Shaded Plotبەردەست نین و چاالک نین ئەگەر لە لەیئاوتەوە چاپکردن ئەنجام بدەیت .لە
جیاتی ئەمە دەتوانیت کۆنترۆڵی ئەم نرخە بکەیت بە ئەنجامدانی ئەمەی خوارەوە:
 .1بچۆرە ئەو لەیئاوتەی کە دیمەنە  3Dکە نیشان دەدات.
 .2ئەو ڤیوپۆرتەی ناو لەیئاوتەکە هەڵبژێرە کە دیمەنە  3Dی تێدایە.
 .3کلیکی الی ڕاست بکە و لە پێڕستە کورتەکەوە  Shaded Plotهەڵبژێرە.
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 .4لە پێڕستەکەی ژێرئەمدا ئەو بژارەیە هەڵبژێرە کە دەتەوێت بۆ ڤیوپۆرتەکەی جێبەجێ بکەیت .گرنگترینی ئەو
بژارانەی لێرەدا هەن بریتین لە ، 3D Wireframe ، 3D Hidden ، Hidden ، Wireframe ، As Diplayed
 Realistic ، Conceptualو  .Renderedهەروەها دەتوانیت ڕێکخستنەکانی کوالیتیش هەڵبژێریت، Low ، Draft :
 High ، Mediumو .Presentation
بژارە ی  As Displayedدیمەنە  3Dکە بەو شێوەیە چاپ دەکات کە لە ڤیوپۆرتەکەدا دەردەکەوێت Hidden .دیمەنە 3D
کە هێڵە شارراوەکانی نابینرێن Render .دیمەنە  3Dکە ڕێندەردەکات پێش چاپکردنی .بژارەکانی  Conseptualو Realistic
ڕەسمەکە بەو شێوەیە چاپ دەکەن کە بەم ستایلە دیدەییانە نیشان دەدرێن (بۆ زانیاری زیاترلەسەر ستایلە دیدەییەکان
سەیری چاپتەری  6بکە) .ڕێکخستنەکانی کوالیتی  High ، Medium ، Low ، Draftو  Presentationکۆنترۆڵی وردی وێنەکە
دەکەن Draft .نزمترین وردییە ،و  Presentationیش بەرزترین وردیمان دەداتێ.
بژارەکانی چاپکردن Plot Options
گروپی  Plot Optionsچەند ڕێکخستنێکی گشتی تێدایە کە دەتوانیت بەکاریانبەریت بۆ کۆنترۆڵکردنی بەرهەمە
چاپکراوەکەت.
 :Plot in Backgruoundچاپکردن لە پاشەبنەمادا؛ ئەگەرئەو پەڕگانەی کە چاپیان دەکەیت تاڕادەیەک گەورە بن کە وا
بکات کردارەکە هەندێک کاتی زیاتربخایەنێت ،ئەوا دەتوانیت ئەم بژارەیە بەکاربەریت بۆئەوەی لە پاشەبنەمادا چاپ
کردنەکە ئەنجام بدەیت .ئیتردەتوانیت لە هەمان ئەو کاتەی ڕەسمەکە خەریکی ئەوەیە چاپ بکرێت تۆ بگەڕێیتەوە سەر
ڕەسمکردن.
 :Plot Object Lineweightsچاپکردنی ئەستوری هێڵی تەنەکان؛ ئەگەرئەستوری هێڵەکان بەپێی تەنەکان یان چینەکان
ڕێک بخەیت ،ئەم بژارەیە ئەستوری هێڵەکان بەو شێوەیە چاپ دەکات کە لێرەدا دیاری دەکەیت.
 :Plot with Plot Stylesچاپکردن بە ستایلەکانی چاپکردن؛ بەهۆی ستایلەکانی چاپکردنەوە دەتوانیت کۆنترۆڵی شێوەی
چاپکردنی ڕەنگ و ئەستوری هێڵ و ناواخنی ڕووبەرەکان و سووچەکانی هێڵەکان بکەیت .دەتوانیت ئەم ڕێکخستنە
بەکاربەریت بۆ دیاریکردنی ئەوەی ئایا ڕێکخستنەکانی ستایلی چاپکردنەکە بەکاربەریت یان نا .دواترلە چاپتەرەکەدا
سەیری بەش ی ''کۆنترۆڵکردنی ڕەنگەکان ،هێڵەکان ،و ناواخنەکان لە ڕێگەی ستایلەکانی چاپکردنەوە'' بکە.
 :Plot paperspace lastبۆشایی پەڕە لە کۆتاییدا چاپ بکە؛ کاتێک لە لەیئاوتێکەوە چاپکردن ئەنجام دەدەیت ئەم
بژارەیە ئەوە دیاری دەکات کە ئایا تەنەکانی ناو بۆشایی پەڕە پێش یان دوای تەنەکانی بۆشایی مۆدێل چاپ بکرێن.
 :Hide paperspace objectsشاردنەوەی تەنەکانی بۆشایی پەڕە؛ لە ئۆتۆکاددا دەتوانیت کۆنترۆڵی دیمەنی هێڵە شارراوە
 3Dکان لە ڤیوپۆرتەکاندا بکەیت لە ڕێگەی پێڕستی کورتەوە یان لە پالێتی  Propertiesی ڤیوپۆرتە هەڵبژێرراوەکەوە .لەو
حاڵەتانەدا کە مۆدێلە  3Dکە لە لەیئاوتەوە چاپ دەکرێت ئەوا ئەم بژارەیە تەنەکانی بۆشایی پەڕە بە بەکارهێنانی هێڵە
شارراوەکان چاپ دەکات.
 :Plot stamp onچاپکردنی مۆر؛ بەهۆی ئەم بژارەیەوە دەتوانیت مۆرێکی چاپکردن لەسەربەرهەمە چاپکراوەکانت چاپ
بکەیت .ئەم مۆری چاپکردنە زانیاری دەربارەی ڕەسمە هەنووکەییەکە چاپ دەکات کە لەوانەیە بەسوود بێت بۆ هەچ
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کەسێک کە ڕەسمە چاپ کراوەکە دەبینێت .کاتێک کە بژارەی  Plot stamp onهەڵدەکەیت دوگمەی Plot Stamp
 Settingsدەردەکەوێت.

دەتوانیت کلیکی ئەم دوگمەیە بکەیت بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Plot Stampبکەیتەوە .لەم دیالۆگ بۆکسەوە دەتوانیت
ئەو زانیاریانە ڕێک بخەیت کە لە مۆری چاپکردنەکەدا دەردەکەوێت .بە کلیککردنی دوگمەی  Advancedدیالۆگ بۆکس ی
 Advanced Optionsدەکەیتەوە کە ڕێگەت پێدەدات شوێن و ئاراستەی مۆری چاپکردنەکە دیاری بکەیت .هەروەها
ڕێگەشت پێدەدات کە فۆنت و قەبارەی تێکستەکەش ی ڕێک بخەیت.

 :Save changes to layoutخەزنکردنی گۆڕانکاریەکان لە لەیئاوتەکەدا؛ کاتێک ئەم بژارەیە هەڵکرابێت ئەوا ئەو
گۆڕانکاریانەی کە لە دیالۆگ بۆکس ی  Plotدا ئەنجامیان دەدەیت لە لەیئاوتە هەنووکەییەکەدا خەزن دەکرێن.

ئاراستەی چاپکردنی ڕەسمەکان
وەکو زۆربەی پرۆگرامەکانی تردەتوانیت کۆنترۆڵی ئەو ئاراستەیە بکەیت کە دۆکومێنتەکانی پێ چاپ دەکەیت .لە گروپی
 Drawing Orientationدا بژارە ناسراوەکانی  Landscapeو  Portrateی تێدایە لەگەڵ بژارەی  Plot Upside-Downیشدا.
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خەزنکردنی ڕێکخستنەکانی پرینتەر
بێگومان ئەگەری ئەوە هەیە کە بە درێژایی تەمەنی پڕۆژەیەک ڕەسمێکی ئۆتۆکاد چەندین جارچاپ بکەیت .نەک هەر
ئەمە ،بەالم هەرجارێک کە ڕەسمێک چاپ دەکەیت زۆر ئەگەری ئەوەیە بتەوێت هەمان ڕێکخستنەکانی پرینتەرەکە و
چاپکردن بەکاربهێنیت .بۆیارمەتیدان لەوەی کە چاپکردنەکانت بە کوالیتی باش بمێننەوە ئۆتۆکاد دیالۆگ بۆکس ی Page
 Setup Managerی تێدا دەستەبەرکراوە.
ئەگەر ڕاهێنانەکەی سەرەتای ئەم چاپتەرەت ئەنجام دابێت ئەوا لە دیالۆگ بۆکس ی  Plotدا بژارەی  Page Setupت بینیوە.
لەوێ هەندێک سازکاریت لە پرینتەرەکەدا ئەنجامدا و پاشان سازکاریەکانت وەکو  Page setupێک بەناوی  Setup1ەوە
خەزنکرد .مەرج نییە کە سازکاریەکانی کە بۆ پرینتەرەکە ئەنجامیان دەدەیت لە پەڕگەیەکی سازکاری  setupدا خەزن
بکەیت ،بەاڵم ئەگەرئەم کارە ئەنجام بدەیت ئەوا بەڕاستی کاتێکی زۆرت بۆ دەگێڕێتەوە.
گروپی  Page setupلە سەرووی دیالۆگ بۆکس ی  Plotدا ڕێگەت پێدەدات لە لیستێکی کردنەوە بۆ خوارەوەوە کە ئەو
سازکاریانەی تێدایە کە پێشترخەزنت کردوون دانەیەک هەڵبژێریت .دەشتوانیت سازکاریەکان لە دیالۆگ بۆکس ی Page
 Setup Managerە وە دروست بکەیت و بەڕێوەبەریت .بۆ کردنەوەی  Page Setup Managerو دروستکردن یان
ئەنجامدانی گۆڕانکاری لە سازکاریەکاندا پەیڕەوی ئەم خااڵنە بکە:
 .1لە شریتی دۆخدا کلیکی ئامرازی  Quick View Layoutsبکە و پاشان ل پانێلی  previewە کاندا کلیکی الی ڕاست
لەسەروێنۆچکەی ئەو لەیئاوتە بکە کە دەتەوێت گۆڕانکاری لە ڕێکخستنەکانیدا ئەنجام بدەیت.
 .2لە پێڕستە کورتەکەوە کە دەردەکەوێت Page Setup
 Managerهەڵبژێرە .ئەمە دیالۆگ بۆکس ی Page
 Setup Managerدەکاتەوە ،وەکو لە وێنەی  18-12دا
نیشاندراوە.

وێنەی 18-12

دیالۆگ بۆکس ی
Page Setup
Manager

 .3کلیکی دوگمەی  Newبکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی
 Page Setupبکەیتەوە ،وەک لە وێنەی  19-12دا
نیشاندراوە.
 .4بۆئەوەی سازکاریەکی پەڕەی نوێ دروست بکەیت لە
خانەی  New page setup nameدا ناوێک داخڵ بکە و
پاشان سازکاریەکی بنەڕەتی لە بۆکس ی  Start withدا
هەڵبژێرە .ئۆتۆکاد ناوی  Setup1وەکو ناوێکی بنەڕەتی بۆ سازکاریە نوێیەکە پێشنیاردەکات ،بەاڵم
باشتروایە کە خۆت ناوێکی تر بۆ سازکاریەکە داخڵ بکەیت.
 .5کە تەواو بوویت کلیکی  OKبکە ،دیالۆگ بۆکس ی  Page Setupدەکرێتەوە .ئەم دیالۆگ بۆکسە
هەمان دیالۆگ بۆکس ی  Plotە ،تەنها ئەوەیە هەندێک بژارە تیایدا ناچاالککراون.
 .6ئەو ڕێکخستنانەی دەتەوێن ئەنجام بدە و کلیکی  OKبکە .بەمە دەگەڕێیتەوە بۆ دیالۆگ بۆکس ی
 Page Setup Managerو لە لیستی  Current page setupدا سازکاریە نوێیەکە دەبینیت.

وێنەی 19-12

دیالۆگ بۆکس ی
New Page
Setup
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 .7دەتوانیت لە لیستەکەی ناو بۆکسەکەدا سازکاریەکی پەڕە هەڵبژێریت و پاشان کلیکی دوگمەی  Currentبکەیت
بۆئەوەی بیکەیتە سازکاری پەڕەی هەنووکەیی بۆ لەیئاوتەکە .دەشتوانیت سازکاریەکی پەڕە لە گروپی Page Setup
ی ناو دیالۆگ بۆکس ی  Plotەوە هەڵبژێریت (سەیری وێنەی  20-12بکە).
سازکاریەکانی پەڕەکان لەگەڵ ڕەسمەکەدا خەزن دەکرێن،
بەاڵم ئەگەربخوازیت سازکاریەک لە ڕەسمێکی ترەوە هاوردە
بکەیت ،ئەوا دەتوانیت ئەمە ئەنجام بدەیت لە ڕێگەی
کلیککردنی بژارەی  Importی ناو دیالۆگ بۆکس ی Page Setup
 .Managerکە ئەمت کرد دیالۆگ بۆکسێکی ئاسایی کردنەوەی
پەڕگە دەکرێتەوە و لێیەوە دەتوانیت پەڕگەی ئەو ڕەسمە
هەڵبژێریت کە ئەو سازکاری پەڕەیەی تێدایە کە دەتەوێت
هاوردەی بکەیت .سازکاری پەڕەی هەنووکەیی بۆ لەیئاوتی
هەنووکەیی جێبەجێ دەبێت ،بەاڵم هەرکە سازکاریەکی پەڕەی
نوێ دروست دەکەیت وەکو بژارەیەک بۆ هەموو لەیئاوتەکان
لە لیستی سازکاریەکاندا دەردەکەوێت.

وێنەی 20-12

سازکاریەکی پەڕە لە
گروپی Page
 Setupی دیالۆگ
بۆکس ی  Plotدا
هەڵبژێرە

کۆنترۆڵکردنی ڕەنگ و هێڵ و ناواخنەکان لە ستایلەکانی چاپکردنەوە
کاتێک کە ڕەسمێک چاپ دەکەیت ئۆتۆکاد هەوڵی ئەوە دەدات کە ڕەسمەکە بە تەواوی بەو شێوەیە چاپ بکات کە لە
دیمەنی لەیئاوت یان بۆشایی مۆدێلدا دەردەکەوێت .سەرەڕای ئەمە لەوانەیە بخوازیت کە شێوەی دەرکەوتنی چەند
بەشێکی دیاریکراوی ڕەسمەکە لە بەرهەمە چاپکراوەکەدا بگۆڕیت .بۆ نمونە لەوانەیە بتەوێت ڕووبەرە ناواخنکراوەکان بە
سێبەری ڕەساس ی دەربکەون لە جیاتی ناواخنی جەستەداری پڕ .بۆئەوەی ئەم کاریگەریانە بەرهەم بهێنیت بێئەوەی هەموو
تەنەکانت بگۆڕیت بۆ ڕەنگی ڕەش پێویستە ستایلی چاپکردن بەکاربەریت.
دەتوانیت وا بیرلە ستایلەکانی چاپکردن بکەیتەوە کە ڕێگەیەکن بۆ وەرگێڕانی ڕەنگ و ناواخنەکان لە ڕەسمەکانی ئۆتۆکاددا
بۆ ڕەنگی جیاوازیان نمونەی دانسقە .دەتوانیت کۆنترۆڵی ئەوە بکەیت کە ئایا ڕەنگی سوور لەسەرشاشەی ئۆتۆکادەکە بە
ڕەش یان ڕەساس ی یان تەنانەت سەوز چاپ بکرێت ،یان دەتوانیت کۆنترۆڵی ئەوە بکەیت کە ڕووبەرێک کە لەسەرشاشە
بە نمونەیەکی جەستەداری ڕەش ناواخن کراوە بە وردیەکی کەمترو کاڵترچاپ بکرێت .ستایلەکانی چاپکردن ڕێگەی
ئەوەشت پێدەدەن کە ئەوە دیاری بکەیت ئایا ئەو هێاڵنەی سووچەکانی الکێشەیەک پێک دەهێنن لە کاتی چاپکردنیاندا
خڕدەربکەون یان چوارگۆشەیی دەربکەون.
دوو جۆر لە ستایلی چاپکردن هەیە کە دەتوانیت بەکاریان بهێنیت :ڕەنگی  Colorو ناولێنراوە  .Namedستایلی چاپکردنی
ڕەنگی  Color Plot Styleە کان ڕێگەت پێدەدەن کۆنترۆڵی بەرهەمە چاپکراوەکان بکەیت لەسەر بنچینەی ئەو ڕەنگانەی کە
بۆ تەنەکانی ناو ڕەسمەکەت هەڵت بژاردوون .بۆ نمونە دەتوانیت بە ئۆتۆکاد بڵێیت ڕەنگی سوور بە ڕەش چاپ بکات بە
بەکارهێنانی سەدی  50ی ئەوەی شاشە یان وەکو هێڵ بە پانی  0.5ملم .ئەم شێوازە وەکو ئەوە وایە کە لە وەشانە
کۆنەکانی ئۆتۆکاددا بەکاردەبرا و تا ئێستاش هەربەکاردێت ،ئەمەش بەزۆری لەبەرئەوەی ڕەسمی کۆن هێشتا هەر
بەکاردەبرێن.
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ستایلی چاپکردنی ناولێنراو  Named Plot Styleبەشێوەیەکی جیاوازکاردەکات .ئەم ستایلنە ڕێگەت پێدەدەن ناوێک
بدەیت بە کۆمەڵێک دانستەی پرینتەرلەوانە ئەستوری هێڵ و ڕەنگ و ڕێژەی سەدی شاشە و یان حاڵەتی سووچەکانی
هێڵەکان .دوای ئەوە دەتوانیت ئەو کۆمەڵە دانستە ناولێنراوانە بۆ تەنەکان یان بۆ چینەکان جێبەجێ بکەیت.
بەکارهێنانی ستایلە پێشتر ئامادەکراوەکانی چاپکردن Predefined Plot Styles
ئۆتۆکاد خۆی کۆمەڵێک ستایلی چاپکردنی حازری تێدایە کە
دەتوانیت یەکسەربەکاریان بەریت .ئەم ستایلنە لە پەڕگەی
شێوە داتا بەیسدا خەزنکراون و پێیان دەوترێت Plot-style
 .tablesلە ڕاستیدا ئەم ستایلنە دوو گروپن؛ یەکێکیان بۆ
ستایلی چاپکردنە ڕەنگیەکان ئەوی تریشاین بۆ ستایلی چاپکردنە
ناولێنراوەکان .دەتوانیت ستایلەکانی چاپکردن لە لیستی
کردنەوە بۆ خوارەوەی  Plot Style Tableی ناو دیالۆگ بۆکس ی
 Plotیان دیالۆگ بۆکس ی  Page Setupە وە هەڵبژێریت (سەیری
وێنەی  21-12بکە).

وێنەی 21-12

هەڵبژاردنی ستایلێکی
چاپکردن لە لیستی
خشتەی ستایلەکانی
چاپکردنی ناو دیالۆگ
بۆکس ی Plot

خشتەی  2-12وەسفی ئەو ستایلی چاپکردنە ڕەنگیە پێشترئامادەکراوانە دەکات کە لە ئۆتۆکاددا بەردەستن.

خشتەی  3-12ش وەسفی ستایلی چاپکردنی ناولێنراوە پێشتر ئامادەکراوەکان دەکات.
لەوانەیە بۆت دەرکەوێت کەوا زۆربەی جارەکان دەتوانیت زۆربەی کارەکانت بەم ستایلی چاپکردنە ستانداردەکان ڕایی
بکەیت .هەندێک جاری ترئەگەری ئەوە هەیە کە لەالیەن خاوەن کارەکەتەوە داوات لێبکرێت کە ستایلی چاپکردنی
خۆکرد کە بەتایبەتی بۆ پڕۆژەیەک سازکراون بەکاربهێنیت.
خشتەی  :2-12خشتەکانی ستایلی چاپکردنە ڕەنگیە ستانداردەکان

ستایلی چاپکردن

مەبەست

Acad.ctb

ئەم ستایلە لە کاتی چاپکردندا هەشت ڕەنگی سەرەتای ئۆتۆکاد دەگۆڕێت بۆ ڕەنگی ڕەش.

DWF Virtual Pens.ctb

ڕەنگەکانی ئۆتۆکاد دەگۆڕێت بۆ قەڵەمی ڕاستی بەهەمان ڕەنگ لە پەڕگەی  DWFکاندا.

Fill Patterns.ctb

نۆ ڕەنگی سەرەتای ئۆتۆکاد دەگۆڕێت بۆ پاترۆنی ناواخنکراو.

Grayscale.ctb

هەموو ڕەنگەکانی ئۆتۆکاد دەگۆڕێت بۆ هاوتا ڕەساسیەکانیان لەو پرینتەرانەدا کە ئەم تایبەتمەندییەیان تێدایە.

Monochrome.ctb

هەموو ڕەنگەکانی ئۆتۆکاد دەگۆڕێت بۆ ڕەنگی ڕەش.

Screening xxx%.ctb

هەموو ڕەنگەکانی ئۆتۆکاد دەگۆڕێت بۆ ڕێژەیەکی ئەوەی لە شاشەدا دیارە ،ڕێژەکە لەناوی ستایلەکەوە ئاماژەی پێدەکرێت.

New

ئەمە ڕێبەری  Add Color Dependent Plot Style Tableدەست پێدەکات بۆئەوەی بتوانیت لێیەوە ستایلی نوێ چێبکەیت.

None

هیچ ستایلێکی چاپکردن لە ڕەسمەکەدا بەکارنایەت.
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خشتەی  :3-12خشتەکانی ستایلی چاپکردنە ناولێنراوە ستانداردەکان

ستایلی چاپکردن

مەبەست

Acad.stb

ڕەنگەکانی ئۆتۆکاد بەو شێوەیە چاپ دەکات کە لە ناو ڕەسمەکەدا دەیانبینیت.

Autodesk-Color.stb

(ڕێژەی  )%100بۆ  .%10ئەمە ڕەنگی تەنەکان بۆ ڕەنگە چاپکراوەکان بەکاردەباتSolid.ئەمە ڕەنگەکانی شاشە دەگرێتەوە لە

Autodesk-MONO.stb

وایە بەاڵم ڕەنگەکان دەگۆڕێت بۆ ڕەش و سپی و سێبەری ڕەساس یAutodesk-Color.stb.وەکو

Monochrome.stb

هەموو ڕەنگەکانی ئۆتۆکاد دەگۆڕێت بۆ ڕەنگی ڕەش.

New

دەست پێدەکات بۆئەوەی بتوانیت لێیەوە ستایلی نوێ چێبکەیتAdd Name Dependent Plot Style Table.ئەمە ڕێبەری

هەڵبژاردن لە نێوان ستایلە ڕەنگی و ناولێنراوەکانی چاپکردندا
ئەگەر بتەوێت ستایلی چاپکردنی تایبەت بە خۆت دروست بکەیت ،پێویستە سەرەتا بڕیار بدەیت کە دەتەوێت کام
جۆرەیان بەکاربهێنیت .ستایلەکانی چاپکردنە ناولێنراوەکان سەربەستی زیاترت پێدەدەن وەک لە ستایلە ڕەنگیەکانی
چاپکردن ،بەاڵم ئەگەر پێشترژێدەرگەیەکی ڕەسمی ئۆتۆکادت هەبێت کە بۆ سازکاریەکانی پرینتەرێکی دیاریکراو ڕێکخرابن
ئەوا وا باشترە ستایلی چاپکردنە ڕەنگیەکان هەڵببژێریت .بەشێوەیەکی گشتی ستایلە ڕەنگیەکانی چاپکردن زیاتر بەکاردێن و
ڕێگەیەکی باوترە بۆ بەکارهێنەری شێوازە کۆنەکانی دیاریکردنی ڕەنگەکانی ئۆتۆکاد بۆ قەڵەمەکانی پرینتەرەکان.
ئەو جۆری ستایلی چاپکردنەی کە بۆ ڕەسمێک دیاری دەکریت بەندە لەسەرئەو تێمپلێتەی کە بەکاری دەهێنیت بۆ
ڕەسمێکی نوێ .پەڕگەی تێمپلێتی  acad.dwtساتیلی چاپکردنی ڕەنگی بەکاردەبات ،بەاڵم پەڕگەی تێمپلێتی acad-Named
 plot Styles.dwtساتیلی چاپکردنی ناولێنراو بەکاردەبات.
دەشتوانیت ئۆتۆکاد وا لێبکەیت کە ستایلی چاپکردنی ڕەنگی یان ناولێنراو بۆ ئەو ڕەسمە بنەڕەتیەی کە لە سەرەتای
کردنەوەی ئۆتۆکاددا دەردەکەوێت بەکاربهێنێت .لە دیالۆگ بۆکس ی  Optionsەوە دەتوانیت کۆنترۆڵی ئەو ستایلی
چاپکردنە بنەڕەتیە بکەیت کە بۆ ڕەسمە بنەڕەتیەکە کە ناوی  drawingx.dwgوەردەگرێت بەکاردێت ( xلێرەدا ژمارەی
ڕەسمەکەیە) .ئەم ڕێکخستنانە بەم شێوەیە ئەنجام دەدرێن:
 .1کلیکی الی ڕاست لەسەر ناوچەی ڕەسمکردن بکە و لە پێڕستە کورتەکەوە  Optionsهەڵبژێرە بۆئەوەی دیالۆگ
بۆکس ی  Optionsبکەیتەوە ،لەوێدا بچۆرە تابی .Plot and Publish
 .2کلیکی دوگمەی  Plot Style Table Settingsبکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Plot Style Table Settingsبکەیتەوە.

 .3لە گروپی  Default plot style behavior for new drawingsدا کلیکی دوگمەی ڕادێۆیی Use color dependent
 plot stylesبکە.
 .4کلیکی  OKبکە و دیسان کلیکی  OKبکەرەوە بۆئەوەی بگەڕێیتەوە بۆ ناو ڕەسمەکە.
هەرکە ئۆتۆکادت بۆ ستایلە ڕەنگیەکانی چاپکردن دامەزراند ئیترهەچ ڕەسمێکی نوێ کە دروستی دەکەیت ڕێگەی
ۆێدەدرێت کە تەنها ستایلە ڕەنگیەکانی چاپکردن بەکاربەرێت .دەتوانیت هەچ کاتێک بتەوێت ئەم ڕێکخستنە بۆ پەڕگە
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نوێیەکان بگۆڕیت ،بەاڵم هەرکە ڕەسمەکەت خەزن کرد جۆری ستایلی چاپکردنەکە کە لەکاتی دروستکردنی پەڕگەکەدا
هەنووکەییە دەبێتە تاکە ستایلی چاپکردنی بەردەست لەو پەڕگەیەدا .ئەگەر زانیت کە پێویستت بەوەیە کە ستایلێکی
چاپکردنی ڕەنگی بگۆڕیت بۆ ساتیلێکی چاپکردنی ناولێنراو ئەوا دەتوانیت دواترلە چاپتەرەکەدا سەیری بەش ی ''گۆڕینی
ڕەسمێک لە ستایلە ڕەنگیەکانی چاپکردنەوە بۆ ستایلەکانی چاپکردنە ناولێنراوەکان''بکەیت.
دروستکردنی ستایلێکی چاپکردن
ئەگەر ستایلە ڕەنگیەکانی چاپکردن بەکاربهێنیت ،دەتوانیت پەڕگەیەکی ستایلی چاپکردن دروست بکەیت (کە پاشگری
 .ctbوەردەگرێت) بۆ ستایلە جیاوازەکانی ڕەسمەکان دروست بکەیت .لەوانەیە ستایلێک بۆ ئەو ڕەسمانەی دەیانخەیتەڕوو
دروست بکەیت کە تیایدا ڕەنگی تایبەت و ناواخنی جەستەداربۆ ڕەنگەکانی ناو ڕەسمەکەت تەرخان دەکرێن .یان لەوانەیە
ڕێکخستنی تایبەتی شاشەت هەبێت کە لە کاتی چاپکردنی ڕەسمە ڕەنگ  monochromeە کاندا زۆربەکاریان دەهێنیت.
ئەم هەنگاوانەی خوارەوە وەسفی چۆنێتی دروستکردنی ستایلی چاپکردنی تایبەت بەخۆت دەکەن:
 .1ڕەسمێک بکەرەوە و لە شریتی دۆخدا کلیکی ئامرازی  Quick View Layoutsبکە.
 .2کلیکی الی ڕاست لەسەروێنۆچکەی لەیئاوتێک بکە و  Page Setup Managerهەڵبژێرە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی
 Page Setup Managerبکەیتەوە و پاشان کلیکی  Modifyبکە.

 .3لە سووچی سەرەوەی الی ڕاستدا لە گروپی Plot Style
 Tableدا لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەکە بکەرەوە و New
هەڵبژێرە .ئەگەر ڕەسمە هەنووکەییەکە ستایلی
چاپکردنی ڕەنگی بەکاربەرێت ئەوا ڕێبەری Add Color-
 Dependent Plot Style Tableدەبینیت .خۆ ئەگەر
ڕەسمەکە ستایلی چاپکردنی ناولێنراو بەکاربەرێت ئەوا
ڕێبەری Add Name-Dependent Plot Style Table
دەبینیت ،وەک لە وێنەی  22-12دا نیشاندراوە.
 .4کلیکی دوگمەی ڕادێۆیی  Start from scratchبکە و پاشان
کلیکی  Nextبکە.

وێنەی  :22-12یەکەم شاشەی ڕێبەری دروستکردنی ستایلی
چاپکردنی نوێ

 .5شاشەی دوای ئەمە لە ڕێبەرەکە داوات لێدەکات کە ناوێک بۆ پەڕگەی ستایلی چاپکردنەکە داخڵ بکەیت .ناوێک
بۆ پەڕگەکە داخڵ بکە و دیسان کلیکی  Nextبکە.
 .6لە شاشەی دواتردا دەتوانیت گۆڕانکاری لە ستایلی چاپکردنەکەدا ئەنجام بدەیت و ستایلی چاپکردنیش بۆ
ڕەسمە هەنووکەیی و ڕابردوو داهاتووەکانیش دیاری بکەیت .لە بەشێکی داتردا فێری چۆنێتی ئەنجامدانی
گۆڕانکاری لە ستایلەکانی چاپکردندا دەبیت.
 .7کلیکی  Finishبکە بۆئەوەی بگەڕێیتەوە بۆ دیالۆگ بۆکس ی  .Page Setupدوای ئەوەی کە ستایلێکی چاپکردنی
ڕەنگیت دروستکرد ئیتردەتوانیت گۆڕانکاریش ی تێدا ئەنجام بدەیت.
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بەکارهێنان و ئەنجامدانی گۆڕانکاری لە ستایلەکانی چاپکردندا
دوای ئەوەی کە ستایلێکی چاپکردنت دروستکرد ،ئیتردەتوانیت بەو شێوەیەی لێبکەیت کە خۆت دەیخوازیت .لە سووچی
سەرەوەی الی ڕاستی دیالۆگ بۆکس ی  Page Setupدا لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Plot Style Tableبکەرەوە و ئەو
ستایلی چاپکردنە هەڵبژێرە کە دەتەوێت گۆڕانکاری تێدا ئەنجام بدەیت .لە الی ڕاستی لیستەکەوە کلیکی دوگمەی Edit
بکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Plot Style Table Eidtorبکەیتەوە ،وەکو لە وێنەی  23-12دا نیشاندراوە.
وێنەی 23-12

تابی  Form Viewلە
دیالۆگ بۆکس ی
Plot Style Table
 Editorدا

پەڕگەکانی ستایلەکانی چاپکردن لەم ڕێڕەوەدا خەزن دەکرێنC:\Documsnets and Settings\Username\Application :
 .Data\Autodesk\ AutoCAD 2009\R17.2\enu\ Plot Stylesبۆئەوەی گۆڕانکای لە پەڕگەیەکی ستایلێکی چاپکردندا ئەنجام بدەیت
دەبڵ کلیکی پەڕگەکە بکە.
دیالۆگ بۆکس ی  Plot Style Table Editorس ێ تابی تێدایە کە دەتوانیت چۆنێتی چاپکردنی ڕەنگەکان بکەیت .لە تابی  Form Viewدا
دەتوانیت ڕەنگێک هەڵبژێریت و پاشان لە ڕێگەی بژارەکانی الی ڕاستەوە گۆڕانکاری لە تایبەتمەدنیەکانی ئەو ڕەنگەدا ئەنجام بدەیت.

تێگەیشتن لە بژارەکانی ناو Plot Style Table Editor
کاتێک کە دەچیتە دیالۆگ بۆکس ی  Plot Style Table Editorە وە تەنها چەند بژارەیەکی کەم دەبینیت .ئەم بژارانە بۆ
ستایلە چاپکردنە ڕەنگی و ناولێنراوەکان وەکو یەکن .جیاوازی سەرەکی ئەوەیە کە بۆ ستایلە چاپکردنە ڕەنگیەکان هەموو
 256ڕەنگەکانی ئۆتۆکاد وەکو ستایلی چاپکردن لیستکراون ،بەاڵم بۆ ستایلە چاپکردنە ناولێنراوەکان تەنها تاکە ستایلێکی
چاپکردنی تێدایە .دەتوانیت ستایلی چاپکردنی ترزیاد بکەیت و ناویان لێبنێیت.
تابی General
تابی  Generalزانیاری دەربارەی ئەو ستایلی چاپکردنە تێدایە کە لەو کاتەدا گۆڕانکاری تێدا دەکەیت .دەتوانیت لە خانەی
 Descriptionدا وەسفێک بۆ ستایلەکە داخڵ بکەیت .ئەمە بۆی هەیە یارمەتیدەرێکی باش بێت ئەگەر نیازت هەبێت کە
ستایلی چاپکردنەکە لە ڕەسمێکدا دابنێیت کە دەتەوێت بینێریت بۆ کەسێکی تر تا چاپی بکات.
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گروپی  File Informationزانیاری سەرەتاییت دەربارەی شوێنی پەڕگەکە و ناو و هەروەها ژمارەی ستایلە ڕەنگیەکانی ناو
ستایلی چاپکردنەکە دەداتێ.
بژارەی  Apply globale scale factor to non-ISO linetypesڕێگەت پێدەدات کە ئەوە دیاری بکەیت ئایا جۆرە هێڵی  ISOبۆ
هەموو جۆرە هێڵەکان بەکارهاتوون یان نا .ئەگەرئەم بژارەیە هەڵبژێررابێت ئەوا خانەی  Scale Factorچاالک دەبێت و
دەتوانیت هاوکۆلکەیەکی سکێڵ تیایدا داخڵ بکەیت.
تابی Table View
تابی  Table Viewهەمان ئەو ڕێکخستنانەی تێدایە کە لە تابی  Form Viewدا هەن ،بەاڵم بە شێوازێکی جیاواز(سەیری
وێنەی  24-12بکە) .لێرەدا ستایلەکانی چاپکردن بەشێوەی ستوون ڕیزکراون و تایبەتمەندییەکانی ستایلەکەش لە الی
چەپی تابەکەدا ڕیزکراون .بۆئەوەییەکێک لەم تایبەتمەندیانە بگۆڕیت کلیکی تایبەتمەندیەکە لە ستوونەکەدا بکە.
وێنەی 24-12

تابی  Table Viewی
دیالۆگ بۆکس ی Plot
Style Table Editor

بۆئەوەی هەمان ڕێکخستن بۆ هەموو ستایلەکان لە هەمان کاتدا جێبەجێ ببێت کلیکی الی ڕاست لەسەرڕێکخستنەکە
بکە و لە پێڕستە کورتەکەوە  Copyهەڵبژێرە .پاشان دیسان کلیکی الی ڕاست بکەرەوە و  Apply to Allهەڵبژێرە.
تابی Form View
بۆ ئەوەی گۆڕانکاری لە تایبەتمەندییەکانی ستایلێکی چاپکردن یان ڕەنگێکدا ئەنجام بدەیت ،لە لیستەکەی الی چەپی
تابی  Form Viewهەڵیبژێرە و گۆڕانکاری لە نرخەکانی ناو دوگمەکانی گروپی  Propertiesلە الی ڕاستی دیالۆگ بۆکسەکەدا
ئەنجام بدە (سەیری وێنەی  23-12بکەرەوە) .بۆ نمونە بۆئەوەی نرخی شاشە  Screeningی ستایلی  Color 3بگۆڕیت
دەبێت  Color 3لە لیستەکەدا نیشان بکەیت و دەبڵ کلیکی ناو خانەکەی بەردەم  Screeningبکەیت و نرخێکی نوێ داخڵ
بکەیت.
دەتوانیت چەند ستایلێکی چاپکردن لە لیستەکەدا بەیەکەوە هەڵبژێریت و ئینجا دوگمەی  shiftدابگریت و کلیکی ئەخیر
دانەیان بکەیت ،یان دوگمەی  Ctrlدابگرە و یەکە بەیەکە کلیکی ستایلەکان بکە.
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ئەمەی خوارەوە وەسفی ڕێکخستنەکانی ناو تابی  Form Viewدەکات:
 :Descriptionوەسف؛ لەم بژارەیەوە دەتوانیت وەسفێک بۆ هەریەکە لە ستایلەکان/ڕەنگەکان داخڵ بکەیت.
 :Colorڕەنگ؛ لەم بژارەیەوە دەتوانیت ڕەنگێک هەڵبژێریت کە جیاواز بێت لە ڕەنگەکەی سەر شاشە.
 :Ditherگونجاندنی وێنەیی؛ ئەم بژارەیە توانای ئەوە بە پرینتەرەکە دەدات کە بە ڕەنگی هاوشێوەی  256ڕەنگە
بنچینەییەکەی ئۆتۆکاد بەکاربەرێت .هەرچەندە ئەم بژارەیە کاتێک خوازراوە کە بتەوێت لە چاپەمەنییەکەتدا بوارێکی
زیاتری ڕەنگت هەبێت ،بەاڵم ئەگەری ئەوە هەیە کە ببێتە هۆی دروستبوونی هەندێک ناڕێکی وەکو پچڕپچڕی و هێڵی
باریک و ڕەنگی هەڵە .لەبەرئەم هۆیە ئەم بژارەیە بەزۆری کوژاوەتەوە و لەهەموو پرینتەرەکانیشدا بوونی نییە.
 :Grayscaleئەم بژارەیە هەموو ڕەنگەکان دەگۆڕێت بۆ  10( grayscaleڕەنگی ڕەساسین لە نێوان سپی و ڕەشدا).
 :Pen#قەڵەمی #؛ لەم بژارەیەوە دەتوانیت ئەوە دیاری بکەیت کە چ ژمارە قەڵەمێک بۆ هەر ڕەنگێکی ناو ڕەسمەکەت
دیاری کراوە .ئەم بژارەیە تەنها بۆ ئەو پرینتەرانە بەردەستە کە بە قەڵەم چاپکردنەکە ئەنجام دەدەن.
 :Virtual Pen#قەڵەمی گریمانەیی؛ زۆرلە پرینتەرە مەرەکەبی و لێزەرییەکان ''قەڵەمی گریمانەیی'' ان تێدایە بۆئەوەی
السایی ئەو کردارانە بکەنەوە کە لە پرینتەرە ستایل کۆنەکاندا بەکاردەهاتن .زۆرجارئەم جۆرە پرینەرانە تا  255لەم
قەڵەمە گریمانەییانەیان تێدایە ،کە هەرقەڵەمێک تیایاندا ئەستوریەکی هێڵ و پاترۆنێکی جیاوازی هەیە .ئەو پرینتەرانەی
کە قەڵەمی گریمانەیی بەکاردەهینن زۆرجارڕێگەت پێدەدەن کە ڕەنگەکانی ئۆتۆکاد بۆ قەڵەمە گریمانەییەکان تەرخان
بکەیت .ئەمە زۆرپڕبایەخە ئەگەرقەڵيمە گریمانەییەکانی پرینتەرەکەت بتوانرێت پانی شاشە و ستایلی کۆتا و ستایلە
بەستراوەکانیان بۆ دیاری بکەیت .دوای ئەوە دەتوانیت ڕێکخستنەکانی  Virtual Penلە جیاتی ڕێکخستنەکانی ناو دیالۆگ
بۆکس ی  Plot Style Table Editorبەکاربەریت .ئەم بژارەیە زۆر بەسوودە بۆ ئەو بەکارهێنەرانەی کە پێشترژێدەرگەیەک لە
ڕەسمیان هەیە کە بۆ ئەو پرینتەرانە سازکراون کە ڕێکخستنی قەڵەمی گریمانەییان هەیە.
دەتوانیت لە لیستی  Vector Gaphicsی ناو تابی  Device and Documentsی دیالۆگ بۆکس ی Plotter Configuration
 Editorەوە پرینتەرە مەرەکەبیەکان بۆ قەڵەمە گریمانەییەکان سازبکەیت.
 :Screeningشاشە؛ لێرەوە دەتوانیت نرخی سەر شاشەی ڕەنگێک دیاری بکەیت .نرخی سەرشاشەی ڕەنگەکە بە نیوە
چاپ دەکات ،یان ڕاستتر بڵێین بە  %50لە نرخەکەی خۆی .بۆ نمونە ڕەنگی ڕەش بە نرخی شاشەی  50بە ڕەساس ی چاپ
دەکرێت لە کاتێکدا ڕەش بە نرخی شاشەی  20بە ڕەساسیەکی کاڵترچاپ دەکرێت.
 :Lintypeجۆرەهێڵ؛ لیستێکی نمونەیەک و وەسفێکی هەموو جۆرەهێڵەکان نیشان دەدات .ئەگەر ستایلێکی چاپکردنی
جۆرەهێڵ هەڵبژێریت ،ئەوا جۆرەهێڵەکەی لێرەدا هەڵی دەبژێریت لە پێش ئەو جۆرەهێاڵنەوە دێت کە بۆ تەنەکان لەکاتی
ڕەسمکردندا بەکارهاتوون .لەبەرئەوە باشتروایە نرخی ئەم ڕێکخستنە هەروەکو نرخە بنەڕەتیەکەی بهێڵییتەوە.
 :Adaptiveخۆگونجێنەر؛ ئەم بژارەیە لە بنەڕەتدا هەڵکراوە .بژارەکە کۆنترۆڵی ئەوە دەکات کە چۆن جۆرەهێڵە نا
بەردەوامەکان  noncontinousسەرەتا و کۆتاییان بەچ شێوەیەک دەبێت .بەو پێیەی هێڵە نا بەردەوامەکان کەلێنیان
تێدایە ،ئەم بژارەیە جۆرەهێڵەکان ناچاردەکات کە لە هێڵی ئاساییەوە دەست پێبکەن و کۆتاییان بێت .ئەگەرئەم بژارەیە
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کوژابێتەوە جۆرەهێڵێکی نا بەردەوام بێگوێدانە کۆاتاییەکەی ڕەسم دەکرێت .ئەمە لەوانەیە ببێتە هۆی ئەوەی کە
پچڕانێکی ناشیرین لە هێڵەکە دروست ببێت و بیشێوێنێت.
 :Lineweightئەستورایی هێڵ؛ لەم بژارەیەوە دەتوانیت ئەستوری هێڵەکان دیاری بکەیت .دەتوانیت لە لیستێکی
کردنەوە بۆ خوارەوەوە ئەستواییەکی هێڵ هەڵبژێریت .ئەگەربتەوێت گۆڕانکاری لە ئەستواییەکی هێڵدا بکەیت ،دەتوانیت
ئەمە بکەیت بە بەکارهێنانی دوگمەی  Edit Linweightsەوە کە لە خوارەوەی دیالۆگ بۆکسەکەدایە.
 :Line End Styleستایلی کۆتایی هێڵ؛ ئەم بژارەیە ڕێگەت پێدەدات کە شێوەی کۆتایی ئەو هێاڵنە دیاری بکەیت کە
ئەستورایی هێڵەکانیان لە سفر گەورەترە.
 :Line Join Styleستایلی خاڵی بەیەک گەیشتنی هێڵەکان؛ لەم بژارەیەوە دەتوانیت شێوەی سووچەکانی پۆلی الینەکان
دیاری بکەیت.
 :Fill Styleستایلی ناواخن؛ لەم بژارەیەوە دەتوانیت ڕەنگێک دیاری بکەیت کە وەک پاترۆنێکی بەکاربێت کاتێک لە
ڕووبەرێکی ناواخنکراو بە جەستەدارێکدا بەکاردێت .پاترۆنەکان لە لیستێکی کردنەوە بۆ خوارەوەدا دەردەکەون.
 :Add Styleزیادکردنی ستایل؛ بە کلیککردنی ئەم دوگمەیە دەتوانیت ستایلی چاپکردنی زیاتریان ڕەنگی زیاترزیاد بکەیت.
 :Delete Styleسڕینەوەی ستایل؛ کلیککردنی ئەم دوگمەیە ستایلە هەڵبژێرراوەکان دەسڕێتەوە.
 :Edit Lineweightsکاتێک کلیکی ئەم بژارەیە دەکەیت دیالۆگ بۆکس ی  Edit Lineweightsدەردەکەوێت .لەم دیالۆگ
بۆکسەوە دەتوانیت ئەو ئەستورایی هێاڵنە بگۆڕیت کە لە بژارەی  Lineweightدا هەن .هەرلە دیالۆگ بۆکسەکەوە
دەتوانیت ئەوە دیاری بکەیت کە ئەستورایی هێڵەکان بە ئینج یان بە میللیمەتر نیشان بدرێن.
 :Save Asخەزنکردن وەکو؛ بە کلیککردنی ئەم دوگمەیە دەتوانیت ستایلی چاپکردنی هەنووکەیی خەزن بکەیت.

تەرخانکردنی ستایلە چاپکردنە ناولێنراوەکان بۆ چین و تەنەکان
لە ستایلە چاپکردنە ڕەنگیەکاندا دەبێت پابەند بیت بە ڕەنگەکانی ئۆتۆکادەوە بۆئەوەی کۆنترۆڵی چۆنێتی چاپکردنی
تەنەکان بکەیت .بەاڵم لە ستایلە چاپکردنە ناولێنراوەکاندا لە چاپکردنی تەنەکاندا هیچ پابەند نابیت بە ڕەنگی تەنەکانەوە.
ستایلە چاپکردنە ڕەنگیەکان بۆ بەکارهێنەرە ئاساییەکان کۆنترۆڵکردنیان ئاسانترە ،بەاڵم ئەگەر شارەزاییت هەبێت و
خولیای وقوڵبونەوە بیت لە بەرنامەکەدا دەتوانیت شێوەی کاری ستایلە چاپکردنە ناولێنراوەکانیش دیراسە بکەیت.
ڕێنماییەکانی ئەم بەشانەی دواترپێویستیان بەوەیە کە ڕەسمەکەت لەسەربنچینەی ستایلی چاپکردنی ناولێنراو دامەزرێنرابێت .بۆ
زانیاری دەربارەی چؤنێتی دامەزراندنی ڕەسمێک بۆ ستایلە چاپکردنە ناولێنراوەکاندا سەیری بەش ی ''هەڵبژاردن لە نێوان ستایلە ڕەنگی و
ناولێنراوەکانی چاپکردندا'' پێشترلە چاپتەرەکەدا بکە .بۆ گۆڕینی ڕەسمێک کە ستایلی چاپکردنی ڕەنگی بەکاردەهێنێت سەیری کۆتا
بەش ی چاپتەرەکە ''گۆڕینی ڕەسمێک لە ستایلە چاپکردنە ڕەنگیەکانەوە بۆ ستایلە چاپکردنە ناولێنراوەکان'' بکە.
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تەرخانکردنی ستایلەکانی چاپکردن بۆ تەنەکان
ئەگەر ئۆتۆکادت وا دامەزراندبێت کە ستایلی چاپکردنی ناولێنراو بەکاربەرێت (سەیری بەش ی ''هەڵبژاردن لە نێوان ستایلە
ڕەنگی و ناولێنراوەکانی چاپکردندا'' پێشترلە چاپتەرەکەدا بکە) ،دەتوانیت دەست بکەیت بە تەرخانکردنی ستایلەکانی
چاپکردن بۆ تەنەکان لە ڕێگەی پالێتی  Propertiesەوە .ئەم هەنگاوانە چۆنێتی تەرخانکردنی ستایلەکانی چاپکردن بۆ
تەنەکان کاتێک کە لە دیمەنی لەیئاوتدایت ڕوون دەکەنەوە:
 .1لە شریتی دۆخدا کلیکی ئامرازی  Quick View Layoutsبکە.
 .2کلیکی الی ڕاست لەسەروێنۆچکەی لەیئاوتێک بکە و پاشان  Page Setup Managerهەڵبژێرە بۆئەوەی دیالۆگ
بۆکس ی  Page Setup Managerبکەیتەوە.
 .3لەیئاوتێک یان سازکاریەکی پەڕە هەڵبژێرە بۆئەوەی گۆڕانکاری تێدا بکەیت و کلیکی  Modifyتێدابکە.
 .4لە دیالۆگ بۆکس ی  Page Setupدا لە لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەکەی گروپی  Plot Style Tableدا ستایلێکی
چاپکردنی ناولێنراو هەڵبژێرە .لەوە دڵنیابە کە بژارەی  Display Plot Stylesهەڵبژێررابێت و پاشان کلیکی  OKبکە.
 .5کلیکی  Closeبکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی  Page Setup Managerدابخەیت.
دوای ئەوەی کە ستیلێکی چاپکردنی ناولێنراوت هەڵبژارد دەتوانیت دەست بکەیت بە جێبەجێکردنی ستایلەکان بۆ تاکە
تەنەکان .پاشان لەوە دڵنیابە کە ستایلەکانی چاپکردن لە ڕەسمەکەدا دەردەکەون:
 .1لە پێڕستی سەرەکی ئۆتۆکادەوە  Format  Lineweightهەڵبژێرە و لەوە دڵنیابە کە بژارەی Display Lineweight
لە دیالۆگ بۆکس ی  Lineweight Settingsدا هەڵبژێراوە و کلیکی  Okبکە (سەیری وێنەی  25-12بکە).
 .2لە دیمەنی لەیئاوتی ناوچەی ڕەسمکردندا دەبڵ کلیکی ناو ڤیوپۆرتێک بکە بۆئەوەی بچیتە بۆشایی مۆدێلی
سەربەستەوە ،ئەمە ڕێگەت پێدەدات کە تەن هەڵبژێریت لەو کاتەی لە دیمەنی لەیئاوتدایت.
 .3ئەو تەنانە هەڵبژێرە کە دەتەوێت ستایلێکی چاپکردنیان بۆ تەرخان بکەیت ،کلیکی الی ڕاست بکە و لە پێڕستە
کورتەکەوە  Propertiesهەڵبژێرە.
وێنەی 25-12

دیالۆگ بۆکس ی
Lineweight
 Settingsکە تیایدا
بژارەی Display
Lineweight
هەڵبژێراوە
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 .4لە پالێتی  Propertiesدا کلیکی بژارەی  Plot Styleبکە .کە کلیکت
کرد بژارەکە دەگۆڕێت بۆ لیستێکی کردنەوە بۆ خوارەوە و
سەرەتیرێکی سەربەرەوخوارلە الی ڕاستی لیستەکەدا دەردەکەوێت
(سەیری وێنەی  26-12بکە) .کلیکی سەرەتیرە سەربەرەوخوارەکە
بکە و پاشان لە لیستەکەدا  Otherهەڵبژێرە بۆئەوەی دیالۆگ
بۆکس ی  Select Plot Styleبکەیتەوە ،وەکو لە وێنەی  27-12دا
نیشاندراوە.
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وێنەی 26-12

لیستی کردنەوە
بۆخوارەوەی Plot
 Styleلە پالێتی
 Propertiesدا

 .5لە نزیک کۆتایی دیالۆگ بۆکسەکەدا و لە لیستی کردنەوە بۆ
خوارەوەی  Active plot style tableدا ناوی ئەو ستایلە چاپکردنە
هەڵبژێرە کە دەتەوێت بەکاری بهێنیت و کلیکی  OKبکە .سەرنجی
ئەوە بدە کە ئەو ستایلەی هەڵتبژاردووە ئێستا لە خانەی بژارەی
 Plot styleی ناو پالێتی  Propertiesدا دەردەکەوێت .دوای ئەمە
پالێتی  Propertiesدابخە.
 .6ئەگەرنیشاندانی دەرکەوتنی ئەستورایی هێڵەکانت هەڵکردووە لە پێڕستی سەرەکی ئۆتۆکاددا View Regen All
هەڵبژێرە ،بەمە ئەنجامی کارەکە لەسەر ڕەسمەکە دەبینیت.
دەشتوانیت ستایلێکی چاپکردن بۆ تاکە تەنەکان تەرخان بکەیت لە
لیستی کردنەوە بۆخوارەوەی  Plot Styleی پالێتی  Propertiesەوە.

وێنەی 27-12

دیالۆگ بۆکس ی
Slect Plot Style

 .7تەنەکان هەڵبژێرە و پاشان لە لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی Plot
 Styleی ناو پانێلی Propertiesی تابی  Homeەوە ستایلی
چاپکردنەکە هەڵبژێرە .ئەگەر ستایلێکی چاپکردنی ڕەنگی
بەکاربەریت وەکو ئەوەی کە لە ڕاهێنانەکانی پێشوودا دروستتکرد،
ئەوا لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Plot Styleناچاالک دەبێت.

تەرخانکردنی ستایلە چاپکردنە ناولێنراوەکان بۆ چینەکان
ئەگەربە پێویستی بزانیت دەتوانیت ستایلە چاپکردنە ناولێنراوەکان بۆ چینەکان تەرخان بکەیت.ئەمە هەمان کاریگەریەی
بەکارهێنانی ستایلە چاپکردنە ڕەنگیەکانی هەیە .جیاوازی سەرەکی ئەوەیە کە لەگەڵ ستایلە چاپکردنە ناولێنراوەکاندا تۆ
ستایلەکە ڕاستەوخۆ بۆ چینەکان تەرخان دەکەیت لەجیاتی تەرخانکردنی ستایلەکە بۆ ڕەنگی چینەکە .ئەم هەنگاوانە
چۆنێتی تەرخانکردنی ستایلێکی چاپکردن بۆ چینێک ڕوون دەکەنەوە:
 .1کلیکی ئامرازی  Layer Properties Managerبکە بۆئەوەی بەڕێوەبەری چینەکان
 Layer Properties Managerبکەیتەوە.
 .2چینێک یان کۆمەڵە چینێک کە دەتەوێت ستایلی چاپکردنەکەیان بگۆڕیت
هەڵبژێرە.
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 .3لە ستوونی  Plot Styleدا لە ڕیزی ستایلە هەڵبژێراوەکە/هەڵبژیراوەکان کلیکی ناوی ستایلەکە بکە (سەیری وێنەی
 28-12بکە) .لەوانەیە پێویست بکات کە کەمێک لە لیستەکەدا سەروخواربکەیت بۆئەوەی ستوونی Plot Style
ببینیت .کە کلیکی  Normalت کرد دیالۆگ بۆکس ی  Select Plot Styleدەکرێتەوە ،وەکو لە وێنەی  29-12دا
نیشاندراوە.
وێنەی 28-12

کلیکی ناوی ستایلەکە
بکە لە ستوونی Plot
 Styleی چینە
هەڵبژێراوەکەدا

 .4لە لیستی کردنەوە بۆ خوارەوەی  Active plot style tableدا ئەو
ستایلەی چاپکردنە هەڵبژێرە کە دەتەوێت بەکاری بەریت .ستایلە
هەڵبژێراوەکە لە لیستی ناو بۆکسەکەی  plot stylesدا دەردەکەوێت.

وێنەی 29-12

دیالۆگ بۆکس ی
Select Plot
Style

 .5لە لیستی ناو بۆکسەکەی  Plot Stylesەوە ئەو ستایلی چاپکردنە
هەڵبژێرە کە دەتەوێت تەرخانی بکەیت بۆ چینەکە و پاشان کلیکی
 OKبکە .کە ئەمەتکرد دیسان بەڕێوەبەری چینەکان دەکرێتەوە.
 .6بەڕێوەبەری چینەکان دابخە و پاشان لە پێڕستی سەرەکیەوە View
  Regen Allهەڵبژێرە .بەمە دیمەنەکە دەگۆڕێت بۆئەوەی ستایلە
نوێکە ڕەنگ بداتەوە بۆ ئەو چینانەی کە گۆڕانکاریت تێدا ئەنجامدان.

گۆڕینی ڕەسمێک لە ستایلە چاپکردنە ڕەنگیەکانەوە بۆ ستایلە چاپکردنە ناولێنراوەکان
ئەگەرلە شوێنێک ئیش بکەیت کە زۆرجار ڕەسمتان لە کۆمپانیای ترەوە بۆ بێت ئەوا لەوانەیە لە کۆتاییدا پێویستت بەوە
بێت کە ڕەسمەکان لە ستایلە چاپکردنە ڕەنگیەکانەوە بگۆڕیت بۆ ستایلە ناولێنراوەکان ،یان بە پێچەوانەوە.
بۆئەوەی ڕەسمێک لە ستایلی چاپکردنی ڕەنگیەوە بگۆڕیت بۆ ستایلی چاپکردنی ناولێنراو پێویستت بە بەکارهێنانی
فەرمانی  Convertctbو فەرمانی  Convertpstylesدەبێت .ئەم گۆڕینە کردارێکی دوو بەشە .لە بەش ی یەکەمدا ،کە تەنها
یەکەم جار کە گۆڕینەکە ئەنجام دەدەیت پێویستە ،پەڕگەیەکی ستایلێکی چاپکردنی ڕەنگی دەگۆڕیت بۆ پەڕگەیەکی
ستایلێکی چاپکردنی ناولێنراو .پشان دەتوانیت ڕەسمەکە خۆی بگۆڕیت .بەم شێوەیە:
 .1ئەو ڕەسمە بکەرەوە کە دەتەوێت جۆری ستایلی چاپکردنەکەی بگۆڕیت.
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 .2فەرمانی  Convertctbداخڵ بکە بۆئەوەی دیالۆگ بۆکس ی پەڕگە کردنەوە  Select Fileبکەیتەوە .لەوێوە دەتوانیت
پەڕگەیەکی ستایلی چاپکردنی ڕەنگی هەڵبژێریت؛ ئەم پەڕگانە پاشگری  .ctbیان هەیە.
 .3ئەو ستایلە چاپکردنە ڕەنگیە هەڵبژێرە کە دەتەوێت لەگەڵ ڕەسمەکەدا بیگۆڕیت و کلیکی  Openبکە بۆئەوەی
دیالۆگ بۆکس ی  Create Fileبکەیتەوە .لەم دیالۆگ بۆکسەوە دەتوانیت ناوێک بۆ پەڕگە گۆڕاوەکە داخڵ بکەیت.
بۆ نمونە ،ئەگەرلە هەنگاوی  1دا پەڕگەی  Acad.ctbت کردبێتەوە ئەوا لەوانەیە بتەوێت پەڕگە نوێیەکە ناوبنێیت
 AcadConvertبۆئەوەی بزانیت کە ئەمە پەڕگەیەکی  .ctbی گۆڕاوە .ئۆتۆکاد خۆکارانە پاشگری  .stbبۆ پەڕگەکە
زیاددەکات .کلیکی  Saveبکە .بەمە ئۆتۆکاد پەڕگەی ستایلێکی چاپکردنی ناولێنراوی نوێ دروست دەکات.
دوای ئەوەی ستایلە چاپکردنە ڕەنگیەکەت گۆڕی ،ئیتردەتوانیت ڕەسمەکەش بگۆڕیت بەم شێوەیە:
 .1ئەو پەڕگەیە بکەرەوە کە دەتەوێت بیگۆڕیت و فەرمانی  Convertpstylesداخڵ بکە .پەیامێکی ئاگادارکردنەوە
دەبینیت بۆئەوەی لەوە دڵنیات بکاتەوە کە تۆ پەڕگەیەکی  .ctbت گۆڕیوە بۆ پەڕگەیەکی .stb
 .2کلیکی  OKبکە .دیالۆگ بۆکس ی  Select Fileدەکرێتەوە.
 .3پەڕگەی  .stbکەی کە دروستتکرد هەڵبژێرە ،بەمە ڕەسمە هەنووکەییەکەش دەگۆڕێت بەوەی ستایلێکی چاپکردنی
ناولێنراو بەکاربەرێت.
کرداری گۆڕینی ڕەسمێک کە ستایلی چاپکردنی ناولێنراو بەکاردەبات بۆ دانەیەک کە ستایلی چاپکردنی ڕەنگی بەکاربەرێت
کەمێک ئاسانترە .تەنها پێویستت بەوە دەبێت کە فەرمانی  Converpstylesبەکاربهێنیت .کە ئەمەت کرد پەیامێکی
ئاگادارکردنەوە دەبینیت کە پێت دەڵێت کە هەموو ستایلە چاپکردنە ناولێنراوەکان لە ڕەسمەکەدا سڕاونەتەوە و البراون.
کلیکی  OKبکە بۆئەوەی ڕەسمەکە بگۆڕیت.
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پوختە
لە ڕاستیدا کرداری چاپکردن لە ئۆتۆکاددا کەمێک ئاڵۆزە و شتی زۆری تێدایە کە دەبێت فێریان ببیت ،بەاڵم لە هەمان
کاتیشدا شایەنی ئەوەیە کە هەموو تواناکانی خۆت بخەیتە گەڕ بۆئەوەی لەگەڵ ئەم کردارانەدا ئاشناییەکی باش
پەیدابکەیت .ئەگەرشارەزایی لە چاپکردندا بەدەست بهێنیت ئەوا زیاتردەتوانیت کۆنترۆڵی شێوەی دەرکەوتن و
ڕوخساری ڕەسمەکانت بکەیت .توانای ئەوەت دەبێت کە ڕەسمەکانت بە شێوازێکی ڕوونترو ئاسانترڕێک بخەیت و
هەروەها بەرهەمێکی باشترو تۆکمەترت لە کارەکەتەوە دەست دەکەوێت.
ئەو دۆکومێنتانەی لە ئۆتۆکادەوە بەرهەمیان دەهێنیت زۆرئەگەرهەیە کە بەکاربهێنرێن بۆ گەیاندنی زانیاری ورد و تەواو.
هەندێک کەس لەوانەیە بۆ دیزاینکردنی بااڵخانەیەک ،یان دروستکردنی پارچەیەکی زۆر گرنگ پش ببەستێت بە کارەکەی
تۆ ،لەبەرئەوە شارەزابوون لە چۆنێتی چاپکردنی ڕەسمەکانت زۆر گرنگە تا مەبەستی دیزینکردنەکە بە تەواوی بپێکیت و
ڕەسمەکان بۆ ئەوانەی بەکاری دەهێنن زۆر ڕوون و ئاسان بن.
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