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عن  االستشاریةالمكاتب الھندسیة م المخططات التنفیذیة وفق معاییررس أسستعلم 
  طریق االتوكاد

  :  البحثبرنامج 

تعلیمات االتوكاد   -     
اختصارات االتوكاد   -     

تعلیمات الخفیة ال -     
عملیة للتعلیمات  إسقاطات  -     
محاضرة كالمواضیع الرئیسیة  إعطاء  -     
مالحظات الخبرة  -     
تدوین المعلومات حرفیا وكامال   -     
الطباعة   -     

محاضرة رسم   -     

)رسم مخطط تنفیذي (   وعلوم المقاییس أسس - 

     scaleالتبحر في علوم المقاییس والسكیالت    - 

 األعمالحساب الكمیات بواسطة االتوكاد ولكافة  - 

3D                     تعلم ثري دي  - 

)مطابخ  0 أبنیة 0فیالت 0دیكور( رسم زخارف داخلیة  - 

  :  تأسیساتوكاد 

   Auto  desk   اوتو دیسك  اإلصدارالشركة صاحبة 

    Auto computer add designلالسم  األولى األحرفاختصار اتوكاد من  یأتي

  . ألیاومعناھا التصمیم بمساعدة الحاسب 

  بالدقة والسرعة والتقنیة والخبرةیتسم االتوكاد 

                                                                              للبحث عن أي برنامج في الكمبیوتر 
Programحسب مكان تنصیبھ  C or Dالقرص        جھاز الكمبیوتر File          
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Acad.exe                                                                                          حیثexe ھي
                                                                                                        الالحقة أو الملف التنفیذي

  وھي ھویة التعارف بین الویندوز واالتوكاد    dwgالناتجة عن االتوكاد الحقتھا  الملفاتجمیع 

                              File           Save:   من  الملفلحفظ 

        Ctrl + S                                        اختصار   أو 

  : أمكنةیفضل عدم حفظ الملفات في ثالث 

تعرض للعبث تلئال      : تبكسطح الم
حیث تتعرض للعبث        :  المستندات

 ةتعرض الكمبیوتر للفرمتیحیث        /  C/القرص

  التسمیة  إعادةملف عند ضیاع ا ل إلىالالحقة یؤدي  إبقاءن اللواحق ال إخفاءیفضل 

  : كیف تظھر وتخفي اللواحق 

   لواحق الملفات إظھار أو إخفاء     عرض    خیارات المجلد        أدوات    جھاز الكمبیوتر  

   F3بحث            :البحث عن الملفات 

اسم نسیان  في حال          اسم المخطط          D  أو  C كافة الملفات               بحث        أبدا

                                           كافة ملفات االتوكاد أسماء حیث یعرض  ) *.*dwg(نضع العبارة الذي نرید البحث عنھ  المخطط
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         البرنامجتعریف بواجھة 

     

             

file                     ملف  

 Edit                   تحریر للتعدیل والتحریر بین الملفات  

 View                 العرض  

 Insert                إدخال   

Format               تعدیالت  

 Tools                  عامھ  أدوات  

Draw                    رسم  

Dimension            وھي  األبعادDraw    خاصة  

   Modify               التعدیل  
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فمثال لدینا ثالث مشاریع  وأرشفتھاالمشاریع الھندسیة  أضابیربیوترفي تنظیم مویمكن االستفادة من الك
كال منھا یحوي مجلدات  مجلد نقوم بفتح مجلدات ثانویة نقوم بفتح مجلد خاص لكل منھم وضمن كل

وكتب كافة المشاریع كما انھ یصبح ھناك  فرعیة وھكذا یمكن االحتفاظ بكل مخططات          ووثائق
     منھا                                أیاسھولة في استعادة 

مشاریع ھندسیة                                                                                                                                                     

  

  مشروع مدرسة قدسیا            مشروع سینما دمر          مشروع جمعیة العاملین

  

  

      متفرقات      تعھدینمال كشوف     اإلدارةكشوف     ومراسالت كتب  مخططات 

  

  

                               

           WINDOW: التعریف بشریط القوائم المنسدلھ    

window -                       Close            غالق احد الملفات المفتوحة  إل  

                                Close all            إلغالق كافة الملفات  

Cascade                                                      لترتیب المخططات فوق بعضھا  

Tile vertically                                             لترتیب المخططات شاقولیا  

                     Tile horizontally              لترتیب المخططات أفقیا  

  : لفتح ملف جدید    

                Open           Acad         New          Fil                                         

           ctrl  +  nاختصار             

  : مالحظة  
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وفي حال   openثم     acadننقر بالماوس على مجلد   Templateعند فتح ملف جدید وظھور نافذة  

  .  بالنقر ونختار الخیار السفلي  openنقوم بالنقر على السھم جانب     acadلم نجد على النافذة ملف 

والغایة منھا إنشاء نسخھ احتیاطیة للملف   wt ھاتوالحق templateأنشئت ملفات ضمن مجلد  

ثم نقوم بفتح الملف بشكل  dwgتسمیة الملف مع وضع الحقة لھ  بأن نقوم بإعادةفي حال ضیاعھ 
  عادي

  : فتح ملف موجود سابقا 

File                                                open                 اختصارctrl  +O           حیث نحدد
  .  حھمكان الملف من النافذة ونفت

للتقلیب بین        alt+tab     ستعمل                نللتقلیب بین الملفات المختلفة المفتوحة 

   ctrl   +   tab      الملفات المختلفة المفتوحة في البرنامج الواحد  تستعمل
  

  F1اختصار                          HELP     ةتعلیم

 help           command reference         commands                line circle    0r    

حیث یشرح                                 L           +  F1      or       C            +   F1ھناك طریقھ سریعة  
  لنا البرنامج كیفیة استعمال أمر الدائرة أو المستقیم مثال            
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                          Express                        في البرنامج نتبع المسار التالي األوامرلمعرفة اختصارات 
    tolls                 Command Alias Editor    حیث تظھر لنا نافذة تظھر قائمة باالختصارات في

البرنامج

  : طریقھ تحضیر وضبط أشرطة األدوات إخفاؤھا وإظھارھا 

شرطھ أ أحد إلظھار أي شریط من أشرطھ األوامر نقوم بالنقر بالزر األیمن للماوس فوق أي مكان من
 نأاألدوات الظاھرة فتظھر قائمھ منسدلة تحوي جمیع أشرطة األدوات حیث نختار الشریط الذي نریده 

  عھ في المكان المناسب یظھر على السطح و نحملھ ونض

  : لتنظیم عملنا بالرسم یفضل تحضیر أشرطھ األدوات الرئیسیة كالتالي 

  حیث یوضع إلى الیسار )          رسم (   draw              الشریط الرئیسي 

  حیث یوضع في األعلى    )    طبقات  (   layers               الشریط الثاني 

  یوضع على الیسار )     تعدیالت (    modify              الشریط الثالث 

  یوضع أعلى )    خصائص (                propertiesالشریط الرابع

standardالشریط الخامس    یوضع أعلى   )     قیاسي  (              

  یوضع أعلى   )      نماذج  (                      styleالشریط السادس 

  : یمكن العودة للتتریب األساسي للبرنامج من 
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Tools                 Workspaces                Autocad classic                  ثم نرتب أشرطھ
  األوامر حسب احتیاجاتنا 

  : یمتاز بأربعة خصائص                        drawing aria  سطح الرسم
المؤشر 

. ث تمتد ھذه الشاشة إلى ما ال نھایة من جمیع األطراف الشاشة السوداء حی
format          units     العالقھ لھا  بالسنتمتر أو المتر  وھو فقط یتعامل مع الوحدات
. المنسجمھ 

االتوكاد ال وحدات لھ وفقط یتعامل بالوحدات المنسجمة 
  

  : یشترط بالرسم 
 وعندما نبدأ بالمتر نتابع الرسم بالمتر نكملھ بالسنتمتر مثال عندما نبدأ الرسم بالسنتمتر

. عند الطباعة یمكن التمییز بین الرسم بالسنتمتر أو المتر 
عادة ترسم المخططات بالسنتمتر 

أقطار التسلیح وأقطار األنابیب ترسم بالملیمتر 
. اء الطباعة یمكن رسم مخططین احدھما بالسنتمتر واألخر بالمتر ویجب أن یلحظ ذلك أثن

   system   coordinate  world جملھ اإلحداثیات الدیكارتیة أو الرئیسیة       

  w C Sاختصار                                                         

   user coordinate  system                    جملة إحداثیات المستخدم

  U  C  Sاختصار                                                                 

  : لتثبت محور اإلحداثیات نتبع ما یلي 
View              Display             UCS             Origin                                  

                                                            مكانھایلحق الشكل وتبقى أیقونھ محور اإلحداثیات  وبذلك فان محور اإلحداثیات ال
  یلي لتغییر مواصفات محور اإلحداثیات نتبع ما

View                  Display                  Ucs            Properties                   

Layout       :  
  الشاشة السوداءنوافذ طباعة متقدمة موجودة في أسفل 

   

  : سطر  األوامر 
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command line                                                                 tool           

  ctrl +9االختصار                                                            

إن برنامج االتوكاد مختلف عن أي برنامج أخر باعتبار انھ یتبع أسلوب المخاطبة بین البرنامج والمستخدم                   

  حیث یمكن بواسطة االختصار إزاحة سطر األوامر أو إحضاره

دائما یتم تسجیل األوامر المعطاة للبرنامج في ھذا السطر ویمكن العودة فیھ إلى أي أمر سابق ویفضل 
  المجال أمام شاشھ الرسم  إلفساحإظھار ثالث أوامر سابقھ فقط 

                                               L  أو               C             مثال                            
  وبذلك نأخذ أمر رسم الدائرة أو أمر رسم المستقیم                   

  

  :   حول سطر األوامر مالحظات 

: لمعرفة كامل اختصارات االتوكاد نتبع المسار التالي 
Express            tools            command Alias Editor           L             

في حال اختفاء سطر األوامر یمكن إعادتھ عن طریق المسار 
Tools          command line           Yes or no                                          

: یمكن إقفال أو فتح أشرطھ األوامر بإتباع المسار التالي 
window                         look location              Floating to    

  كما یمكن فتح و إقفال األشرطة بإتباع المسارین
window                      look location       All               locked  

   window                    look location         All          Unlocked                               
الفتح أو اإلغالق عن طریق أیضا یمكن انجاز                                                                      

  . القفل الموجود في أقصى یمین شریط الحالة أسفل الشاشة 

  : شریط الحالة 
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: یقسم إلى قسمین       

قسم النریده وھو اإلحداثیات  - 1 

 ,  Osnap  ,  OTrackقسم یعتمد علیھ عملنا وھو المیزات المساعدة                        مثل  - 2
Ortho ……..

Auto cad                            

  

                                                                                

  تعلیمات االتوكاد                                 میزات مساعدة        

  

تعلیمات ظاھرة           تعلیمات مخفیة 

                              

  تعلیمات مستقلة       تعلیمات مستقلة أو مخفیة                           أوامر داخلیة

ویمكن تفعیل المیزات المساعدة أوال   modelعند بدایة الرسم یجب عدم تفعیل المیزات المساعدة عدا   
  . بأول حسب الحاجة 

  :آن األوان للدخول في الرسم الفعلي     
  : تقسم جمل اإلحداثیات في برنامج االتوكاد إلى 

  
: جملة اإلحداثیات الدیكارتیة 

  
  ) X    ,    Y    ,   Z(  الصیغة العامة 

   2Dیعني ذلك أننا نعمل على   Zفي حال لم تذكر قیمھ  

   :   Line ةتعلیم

  
                                   Line         Draw               تؤخذ من قائمة           

                         Lاختصار 
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ارسم :  مثال 
وإحداثیات نقاط رؤوسھ كما ھو مبین في الشكل أعاله    ویتم الرسم 10مربع طول ضلعھ 

    بالمسار
L           (10,15)           ( 20,15)         (20,25)         (10,25)          

  أي اخرج من األمر   Enterفي حال االنتھاء من األمر ننقر  

- Cإلغالق مضلع تماما نستعمل  Enter    
ونأخذ حرفین إذا تكرر  أي خیار نریده من سطر األوامر بین قوسین نأخذ الحرف الكبیر من األمر

   أمرین لھما نفس الحرف األول
  تراجع  أي    undoفي حال التراجع عن أي أمر ھناك خیار 

  . أي أخر عمل جزئي ضمن األمر             Uوھو تراجع عن أخر خیار واختصار ه 
  في حال التراجع عن األمر بالكامل نتبع المسار 

       Edit            Undo line or undo circle   

  وھو التراجع عن أخر أمر كامل          Ctrl  +  Zر اواختص
  للبدء بالرسم یجب إتباع ثالث خطوات ضروریة 

      Originإغالق الملف الحالي             

      newفتح ملف جدید                      
                                                        تثبیت المؤشر     

عربي  )  و ( وھو موجود على الزر    فاصلة اإلحداثیات/  ,/ 

عربي  ) ز ( وھو موجود على الزر        فاصلھ عشریھ/  ./ 

  :                                                            مالحظھ 
  . مر یعطى لھ أوھي حال الكتابة باللغة العربیة فان االتوكاد ال یجیب ألي  Ar في حال الكمبیوتر 



www.syriabuild.com

454من  13صفحة 

طویلة ویمكن اختصارھا  ةإن طریقة رسم المربع في المثال السابق باإلحداثیات الدیكارتیة طریق
   :ب 

  : جملة اإلحداثیات الدیكارتیة النسبیة 

   X, Y , Z @ورمزھا 

في اإلحداثیات النسبیة نقوم بنقل مركز اإلحداثیات بشكل مؤقت ولحظي إلى نقطھ محددة سلفا حیث نقوم 
  ونرسم المربع السابق بالمساربتحدید إحداثیات نقطھ جدیدة بالنسبة إلى النقطة المحددة سلفا وھكذا نستمر 

L                       @0,-10 عشوائیة ةختار نقطن     10,0@@                       10,0-@        0,10

  

  :  ةمجموعة مالحظات عام

ما أو الخروج من أي أمر النریده للھروب من أمر   Escنستعمل النقر على زر 
   : كیفیة حذف عنصر أو مجموعة عناصر

            Eیجب تحدید العنصر المراد حذفھ بشكل إفرادي من  اختصار 

Modify          Erase              Select objects                   

E                                   Select objects                         
  

  : اختزال سریع 
  من لوحة المفاتیح  Deleteنحدد العنصر المراد اختزالھ ثم نكبس زر  

  
               مرتین متتالیین  Enterردنا العودة لھ في نفس النقطة نكبس في حال الخروج من األمر وأ

L     
  : حاالت المؤشر 

  
  

  



www.syriabuild.com

454من  14صفحة 

  
  

. البرنامج غیر محمل بأي أمر وجاھز لتلقي أمر ما - 1
Drawالبرنامج محمل بأمر وغالبا ما یكون أمر رسومي من  - 2
حالة اختیار العنصر حیث البرنامج محمل بأمر ما وغالبا  ما یكون من أوامر التعدیل - 3

Modify  وحكما من سطر األوامر Select objects 

  

              

  . نقوم في ھذا الدرس بشرح النوع الثالث من أنواع جمل اإلحداثیات 

  : جملة اإلحداثیات النسبیة القطبیة 

                                      R <  α @  : الصیغة العامة  

   30وزاویتھ  200ویكون المسار بالنسبة لرسم مستقیم طولھ 

       Lنختار نقطة عشوائیة                             30 > 10 @            

     

   2النقطة  ىواتبعنا المسار السابق للوصول إل 1طبعا النقطة العشوائیة التي بدأنا بھا ھي 

     next  point یسألنا البرنامج في سطر األوامر  2عند النقطة 

                                                                 وھنا یمكن المتابعة بأي أسلوب من اإلحداثیات السابقة التي درستاھا  نسبیة  أو  قطبیة
ھي الزاویة بین المستقیم وخط األفق 1وھنا یجب االنتباه أن زاویة المستقیم عندما نبدأ برسمھ من النقطة 
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مستقیم 2وإذا أردنا أن نرسم من النقطة                  30حیث الدوران مع عقارب الساعة وھي ھنا 

                                          كما ھو موضح في 30+180تكون  منطبق على المستقیم األول فإن زاویتھ
                  L   2النقطة                                       210>200@               

  :  مالحظات ھامھ جدا         

. قیاس الزوایا بالدرجات حصرا 
اعة االتجاه الموجب للدوران عكس عقارب الس

  Xنمرر مستقیم أفقي من النقطة األولى للمستقیم الذي نریده رسمھ باالتجاه الموجب للمحور 

-  Aحسب الحاالت  αونتجھ عكس عقارب الساعة فتكون ھي الزاویة المطلوبة  B  - C  - D  
التالیة شكالفي األ المبینة

  

ة الحال ة الحال

ة الحال ة الحال
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  : ةھام ةمالحظات خبر
لمرسوم على إصدار بسبب تطور صدور إصدارات جدیدة من برنامج األوتوكاد فإن الملف  

وباعتبار إن جمیع المستخدمین . متطور ال یمكن فتحھ بواسطة اإلصدار األدنى منھ تقریبا 
توكاد وعلى األ اتحفظ الملفی جعل البرنامج فما فوق ولذلك یجب علینا 2000یستعملون اإلصدار 

  : ذلك على المسار التالي ب ویمكن القیام حیث تستطیع جمیع اإلصدارات األعلى فتحھ 2000

Tools        option          open and save            AutoCAD 2000  

    opھو                       optionاختصار  
  
  
  

  :  2008الى اتوكاد  2009كیف نقلب اتوكاد 

 A           tools            Work space              AutoCAD   classic   

ونأخذ الخیار عدم تفعیل              Grid display ةفي سطر الحالة ننقر بالزر الیمین على أیقون

Use  Icon  

Tools          option            Display             colors            Black   

                      

  :  Orthoتعلیمة 

وھي احد المیزات المساعدة الموجودة في شریط الحالة وتساعدنا على رسم المستقیمات الموازیة للمحور 
X    وY   وذلك بإعطاء الجھة بالماوس ثم قیمة الطول ثم Enter   لتفعیل وإلغاء میزة . حسب المسار 

Ortho    نضغط الزر F8       

         L              توجیھ الفارة       قیمة الطولقیمة الطول        توجیھ الفارة  

  : مالحظة 

                                      .لیست فقط للمستقیمات   Orthoمیزة 

  . إلغاء تفعیلھا      Orthoیفضل عند االنتھاء من میزة 

  یتم حسب المسار التالي10  لرسم مربع طول ضلعھ  : مثال

   Lنقطة عشوائیة            F8      10  وجیھ الفارهت     10   

C                                   10             توجیھ الفارة  
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  : خیارات االنتر في برنامج االتوكاد 

  . الیساري في لوحة المفاتیح إطالقا   Enterیجب عدم استعمال زر 

تماما وال یوجد في   Enterأي انھ یقوم بعمل زر     Enter في برنامج االتوكاد    Space یصبح زر 

Spaceاالتوكاد 

حسب المالحظة السابقة نستنج أن جمیع أوامر االتوكاد مؤلفة من كلمة واحدة فقط وال یوجد  :نتیجة 
Space    بینھا .  

:    Enterجعل الزر األیمن للماوس یقوم مقام الزر 

  : أي إلغاء قوائم االختصار التي یعطیھا بوضعھ االفتراضي ویتم ذلك على الشكل التالي 

Tools              Option             User Preferences                   Window Standard 
behavior     

Shortcut menusثم نقوم إلغاء تفعیل المربع للقائمة   in drawing area  

یعطي أي قائمھ من قوائم االختصار بل  وفي ھذا الوضع یصبح الضغط على الزر الیمین للماوس ال
  . فقط    Enterیصبح عملھ

 Right  clickفي حال أردنا الحصول على إعدادات أخرى للزر األیمن للماوس ننقر على المستطیل
customization                    بعد تفعیل الخیار السابق  
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: حیث یفتح لنا واجھة فیھا خیارات عدة منھا 

  

                      Turn on time   sensitive right clickالخیارفي حال تفعیل 

 ثانیةمیلي  250في حال الضغط علیھ بوقت اقل من    Enterفان زر الماوس الیمین یعمل بشكل 
  . وفي حال الضغط أكثر فانھ یعطي قائمة اختصار 

في حال عدم تفعیل المربع السابق وانتقاء خیار الدائرة األولى من حاالت الخیارات الثالث 
 Enterیعمل فقط الموجودة فان الزر األیمن 

  أما بالنسبة لباقي الخیارات فھي أفضلیات لقائمة االختصارات التي یعطیھا الزر األیمن 
  

   :مالحظة      

  : بعدما سبق نقول بعد تنصیب البرنامج على الكمبیوتر نقوم فورا بالتالي        

.تحضیر أشرطة األوامر حسب احتیاجاتنا بال توضع الصحیح لمكان كل شریط 
 dwgذي الالحقة   2000ِAuto cadتسییف البرنامج على اإلصدار  

. فقط   Enterجعل الزر الیمین للماوس  

  :مالحظة     
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  . ویفضل دائما عن طریق الزر األیمن للماوس    Enterالستعادة آخر أمر تم تطبقھ نقوم بكبس 

     

  :مالحظة     

  : ي من اجل التقنیة في الرسم یفضل إتباع ما یل 

حیث یقوم بنفس Enterبدال من زر   Spaceفي حال استخدام اختصارات الكمبیوتر نستعمل زر 
. العمل 

الموجودة إلى یمین لوحة المفاتیح   Enterنستعمل   Orthoفي حال استعمال المیزة المساعدة 
. بسبب وجودھا قرب األرقام القریبة من بعضھا والتي نستعملھا بكثافة 

: مثال      Enterیستخدم الزر األیمن للماوس باعتباره  
. للخروج من أمر ما 
الستعادة آخر أمر 

أي اختیار للعناصر .Select Objectsبعد كل  
  

   Zoom: خیارات األمر 

   
  View                        View             Zoomیؤخذ من قائمة  

                                                  Zه               اختصار

Zoom All
  
   A                                     Zللوصول إلیھ 

  . الشاشة أو الغیر الظاھرة ظاھرة على  ال یساعدنا ھذا الخیار في إظھار كافة العناصر الرسومیة سواء  

  كما أن ھذا الخیار یعرض حد الرسم االفتراضي 

  Regen : األمركما یمكن تحدیث حد الرسم االفتراضي بحیث یكون متناسبا مع الرؤیة بواسطة 

 View            Regen                   واختصارهREg        

 :  Extents  Zoom :األمر

                                          Z            E                              
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أمر ھام یقوم بعرض جمیع العناصرالموجود ة في الملف ضمن سطح الرسم الظاھرة والغیر ظاھرة وھو 
   Zoom Allأفضل من األمر  

:  Window  Zoomاألمر 

یقوم بتكبیرھا على كامل سطح الرسم  ویقوم ھذا األمر بفتح نافذة تحوي العناصر التي نود التركیز علیھا 
Z          W                                                               

: Objects  Zoomاألمر 

  .یقوم ھذا األمر بتكبیر العنصر أو العناصر التي نحددھا لھ فقط                      

   Z       O        واختصاره                        

 Zoom-Previous:األمر 

                              واختصاره        . یقوم ھذا األمر بإعادة العناصر الرسومیة التي تم تكبیرھا إلى الحالة ما قبل أخر تكبیر فقط 
Z        P  

  : Scale  Zoomاألمر     – 6

یقوم ھذا األمر بتكبیر أو تصغیر العنصر بعدد المرات التي نریدھا حیث یسال البرنامج عند إعطاء األمر 
عن إعطاءه نسبة التكبیر التي یریدھا المستخدم مع مالحظة إن ھذا التكبیر أو التصغیر ال عالقة لھ 

  Z         Scaleواختصاره        . بالمقیاس إنما رؤیة فقط 

   : Center  Zoomاألمر  – 7
حیث نحدد في ھذا األمر مركز التكبیر ثم یسال البرنامج عن ارتفاع عین الناظر حسب المسار 

 Z     واختصاره    : التالي 
      C  Z         Cتحدید مركز التكبیر            تحدید ارتفاع عین الناظر      

  
  :Zoom  Dinamieاألمر  – 8

وھو یحدد عدة مستطیالت ملونھ یتحرك فیھا المستطیل األبیض حیث یمكن تحدید مساحتھ 
  . وبالموافقة یقوم بتكبیر المساحة ضمن المستطیل األبیض الذي تم تحدیده 

   :   Zoom  out , Inاألمر   – 9
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الدقة  ھذان األمران یقومان بتكبیر أو تصغیر العنصر الرسومي بنسبة صغیرة جدا أو كبیرة حسب
  . المطلوبة 

  

  : مالحظات ھامة 

  : ھما    Zoomیجدر اإلشارة إلى أن أھم أمرین من أوامر 

Zoom- Extents      Z           Eاختصار                                
Window                  - Zoom          اختصارZ          W      

  

  : مالحظة  

                    Zنتبع المسار  الرؤیة  Reel timeللوصول إلى الخیار  

حیث یقوم ھذا الخیار بالتكبیر أو التصغیر عند نضغط على الزر الیسار للماوس ضغطا مستمرا مع 
  . تحریك الماوس تكبیرا وتصغیرا 

 ا نحصل على قائمة خیارات ولیسثناء تفعیل ھذا األمر وإذا قمنا بالضغط على الزر الیمین للماوس فإننأ
Enter   كما عھدنا سابقا بالضغط على ھذا الزر .  

  : مالحظة  

   ةیمكن أن تكون مستقلة أو ضمنی  Zoomإن خیارات 

  .  المنسدلةما من سطر األوامر أو أشرطة األدوات أو القوائم إ ةوتكون مستقل

مر األصلي ونأخذھا حصرا من أشرطة وتكون ضمنیھ حیث استخدامھا ال یؤدي إلى الخروج من األ
  . األدوات 

  : مالحظة  

إن البكرة الموجودة بین زري الماوس األیمن واألیسر تقوم بأوامر ضمنیھ للتكبیر أو التصغیر دون 
  ؟الخروج من األمر األصلي ولكن ماذا لو تعطلت البكرة 

ن یقوم بھذا العمل ولكن بشكل مستقل أي نخرج من األمر  ونحصل علیھ بالمسار أ  Pan یمكن لألمر

                   View         Pan. من شریط األدوات 

         Pواختصاره              
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                               ولھذا األمر عدة خیارات

  

  طوات رسم مخطط تنفیذي آن األوان لنبدأ بالمحور الثاني وھو مراحل أو خ

للبدء برسم أي مخطط یجب القیام باإلجراءات التالیة

                  Ctrl + Sالقیام بحفظ الملف 

                            Unضبط الوحدات  
  : كما یمكن الوصول إلى الوحدات بالمسار 

 Format                        Units                 Drawing Units                لنا  حیث تظھر

للموافقةokونقوم بضبط الوحدات كما ھو مبین في النافذة ثم ننقر      النافذة التالیة

  
Type                               Decimal              

Precision                        00.00                        Length 
Type               Decimal Degrees     

Precision                          0.00                           Angle
                        Clock Wiseمع عقارب الساعة

                  un clock  Wiseعكس عقارب الساعة  
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                         Insertion scaleمقیاس اإلنزال   

  Unit lessوھو من اجل البلوكات ونأخذ خیار    

 Eastبالنقر علیھ ویفضل دائما الخیار    Directionنفتح خیار  

                                    
  

ھناك طریقتان : ضبط حد الرسم االفتراضي 

  طریقة أكادیمیة  -*        

  طریقة بالخبرة  - *
  

  : الطریقة األكادیمیة 
Formatیمكن تحدید الرسم بالمسار           Drawing limits  

وبالنقر على ھذا الخیار یسال البرنامج عن تحدید النقطة السفلیة الیساریة ونختارھا كما یضعھا 
0.000,0000البرنامج افتراضیا وھي 

نیة حیث یتحدد لنا وبالموافقة ینتقل البرنامج إلى السؤال عن تحدید إحداثیات النقطة العلویة الیمی
  مستطیل یحدد مساحة الرسم الكافیة لنا 

  
  :مالحظة 

إن ھذا الخیار لحدود الرسم االفتراضي لیس أمرا إنما ھو إعداد فقط ولعرض ھذا الخیار یمكن  
   Zoom Allبالمسار عن طریق  

Z          A                    
  . وبذلك یتم عرض واجھة الرسم المطلوبة 

– Offیوجد خیارات    Drawing limits أمروبالعودة إلى  On     

  On  في حال انتقاء ھذا الخیار فانھ ال یسمح بالرسم خارج حدود الرسم .  
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Off    یسمح بالرسم خارج حدود الرسم وبالنسبة إلینا فإننا نبقي الخیارOff   وھذا بعد ضبط حدود
  .الرسم 

   
  : الطریقة بالخبرة 

یعبر عن اكبر بعد   Orthoیمكن ضبط حد الرسم بشكل سریع بواسطة رسم مستقیم عن طریق 

  تم نقوم بحذف ھذا المستقیم طبعا           E         Zفي المخطط ثم نأخذ خیار 
   : ونبدأ بالرسم ونلخص إن الخطوات الثالث للبدء برسم أي مشروع

حفظ الملف 
ضبط الوحدات 

ضبط حد الرسم االفتراضي 

  

   :  Rectangleتعلیمة رسم مستطیل  

Rectangle Draw                                 واختصارهRec     

بعد اختیار األمر یطلب البرنامج تحدید النقطة األولى التي یمكن تحدیدھا عشوائیا ولتحدید الزاویة الثانیة 
  للمستطیل نستعین باإلحداثیات النسبیة حیث یكون 

X    ھو طول المستطیلY   عرض المستطیل  

            @ X  ,  Y            نحدد الزاویة األولى للمستطیلRec                

  :   osnapطرق انتقاء النقاط الممیزة للعناصر  

  معناھا قفزة على العناصر  

Objects snap sittings            object snap                             

   osnapویمكن الوصول إلى نافذة خیارات 

 object snap Tools        Drafting settings              
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  OSواالختصار السریع            

  

  :مالحظة 

  باسماءھا االنكلیزیة ومعناھا   osnapیجب حفظ الخیارات  

  : إلى ثالث مجموعات  Snap oحسب طریقة التطبیق تنقسم خیارات 

  :المجموعة األولى 

                                                            End pointونمثلھا ب   

  یقوم ھذا الخیار بالتقاط بدایات ونھایات العناصر 

 Mid point                                                                           

  یقوم ھذا الخیار بالتقاط منصفات العناصر 

                                                            Center    

  خیار بالتقاط مركز دائرة أو قوس أو قطع ناقص یقوم ھذا ال
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  Node                                                                                

  .یقوم ھذا الخیار برسم عدة نقاط مع بعضھا 

                                                          Quadrant     

  یقوم ھذا الخیار بالتقاط األرباع الرئیسة للعنصر 

  : المجموعة الثانیة 

  Intersection                                                                     

  یقوم ھذا الخیار بالتقاط نقطة تقاطع حقیقیة بین أي عنصرین 

                                                              Nearest     

  یقوم ھذا الخیار بالتقاط نقطة ال على التعیین اقرب ما یمكن تنتمي إلى عنصر محدد 

                                                     Perpendicular   

  . قیة لرسم من نقطة محددة سلفا مستقیم عمودي على أي عنصر أخر ویجب أن تكون نقطة تعامد حقی

 Tangent                                                                              

  لرسم من نقطة محددة سلفا مستقیم مماسي على دائرة أو قوس أو قطع ناقص 

  

  : المجموعة الثالثة 

  Extension                                                                            

آلیة تطبیقیة مختلفة عن طریق اآللیتین السابقتین وھو یقوم بالتقاط نقطة واقعة على امتداد عنصر آخر ذا 
  طول أو بعد محدد ثم نتابع األمر انظر األشكال التالیة
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مثال

دلة المنس
من ذ منیؤخ ذ منیؤخ ذ یؤخ

ذة ذةالناف الناف

  

             Parallel                                                                          عمل ھذا الخیار لرسم نست
  من نقطة محددة سلفا مستقیم موازي لمستقیم آخر ذو طول محدد

Perpendicular وفكرة التعامد  Extension   یجمع ھذا الخیار بین فكرة

  Lطول محدد       تشمیم وإعطاء المنحى        تحدید نقطة عشوائیة            

  

  :  مالحظات ھامة جدا تقنیة وفنیة

     الخیارات   فعل بشكل دائم نكحد أقصى و  Osnapمن قائمة  اتخیار 4- 3یفضل تفعیل من 
End               mid           intersection

  بعد تنصیب البرنامج ولمرة واحدة فقط   Osnap  أي ضبط  

 F3              on    -    Offككل نضغط   Osnap لتفعیل وإلغاء میزة

 المنسدلة  Osnap نستعین بقائمةلمرة واحدة أثناء األمر   Osnapوالستخدام میزة من میزات 

 Shift+ ویتم ذلك عن طریق الزر األیمن للماوس 

بالنقر على أیقونة  وذلك           Osnap               settingsفي حال تفعیل میزة إضافیة دائمة 

Osnapمن شریط الحالة

حیث یتم إغالقھا عن طریق    none ننقر علىوال نرید شیئا منھا  المنسدلةفي حال فتح القائمة 
. ھذا الخیار 
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  Osnapوإنما استخدامھا من قائمة  os  من واجھة  Extensionیفضل عدم تفعیل خیار 
. المنسدلھ 

فیجب أن تكون نقطة حقیقیة وفي حال تم اخذ خیار   osفي حال تم تفعیل خیار التعامد من واجھة 

. المنسدلة فیمكن أن تكون نقطة التعامد حقیقیة أو وھمیة   osالتعامد من قائمة 

Mid Between 2                        نأخذ خیار اللتقاط نقطة المنتصف الواقعة بین أي نقطتین 
Poi                                                           

. ثم نحدد النقطتین فیقوم بالتقاط نقطة المنتصف بینھما  المنسدلة Osمن قائمة  

Apparent intersection                                                   

   المنسدلة حصراOs من قائمة  وال یمكن ذلك إال اطع غیر حقیقیة بین أي عنصرین وھي اللتقاط نقطة تق

. في حال استعمال إحداھا بشكل لحظي  osتتجمد خصائص  

عة على امتداد نقطة وھي موجودة على شریط الحالة وتفیدنا في التقاط نقطة واق   Otrackمیزة 
أخرى على األفق والشاقول 

كما تقوم بأعمال أخرى ال تعملھا  Extensionتقوم بالعمل الذي تقوم بھ    Otrack إن میزة

Extension 

عند االنتھاء من عملھا مع مالحظة أن ھذه المیزة ال تعمل بدون   Otrackیفضل إلغاء میزة 

حیث یكون مفعل بداخلھ خیار النقطة التي نرید التقاط امتدادھا    Osتفعیل خیار 

 F11بواسطة   Otrackلتفعیل وإلغاء میزة 

  

  : عند تنصیب البرنامج یجب تحقیق ما یلي 

المطلوب تحضیر أشرطة األدوات حسب الترتیب 
Dwgذي الالحقة  2000تسییف البرنامج على اإلصدار 

 Enterجعل الزر األیمن للماوس   

. على ثالث خیارات    Osضبط خیارات 

  

 Copy   : تعلیمة       1-

 Modify   Copy                 واختصارهCo            

  : بالطرق  التالیة  المسكثم نقوم بتحدید نقطة    Enterنقوم بانتقاء عنصر أو مجموعة عناصر ثم  
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عشوائي 
   Osnapمیزة  

  : ثم نقوم بتحدید النقطة الثانیة ویتم ذلك وفق الطرق الثمانیة التالیة 

عشوائي    
النسبیة    
النسبیة القطبیة    

Ortho    

Osnap    

Osnap     المنسدلة 

O track   
 From   

  

  :   Moveتعلیمة   - 2

     Move               Modify              واختصارهM    

    Copyتتطابق تماما تعلیمات    Moveإن خطوات تطبیق تعلیمة  

  :   Mirrorتعلیمة - 3

        Mirror            Modify   

نحدد النقطة األولى من محور التناظر ثم نقوم بتحدید         نقوم بانتقاء عنصر أو مجموعة عناصر 
  النقطة الثانیة من محور التناظر 

  ؟یقوم البرنامج بالسؤال ھل ترید حذف العنصر األصلي 

yes  األصليحذف العنصر  نرید في حال  

No   افتراضي  وھذا الخیار في حال النرید الحذف  

  :   Rotateتعلیمة   - 4

 Modify           Rotate                           اختصار       Ro   

   Enterنقوم بانتقاء عنصر أو مجموعة عناصر ثم نقوم بتحدید مركز الدوران ثم نحدد زاویة الدوران ثم  
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  :   Rotateمثال تطبیقي على تعلیمة 

  ``دون معرفة زوایا أیا منھما  Bلیصبح موازي للمستقیم    Aالمطلوب تدویر المستقیم 

                       Reference  نحدد مركز الدوران    Ro            A                   نعلم على طرفي

                 Aنعلم على طرفي المستقیم        B        pointsالمستقیم 

  یتم التوازي                                                                   

     

    Polygonتعلیمة    -  5

  Draw               Polygon     PoL ه         اختصار                          

وھو یقوم برسم مضلع منتظم بعد تحدید عدد أضالعھ ونصف قطر الدائرة المحیطة بھ خارجیا أو داخلیا 
  : أي الدائرة تمر من رؤؤسھ أو تمسھ داخال ویتم ذلك 

.  ؤسھ أو تمسھ داخالرسم مضلع منتظم عن طریق دائرة تمر من رؤ
Pol             نحدد عدد  أضالع            نحدد مركز الدائرة       نحددC                      أوI          

  نحدد نصف قطر الدائرة         
  تعني الدائرة التي تمر من رؤؤس المضلع     I    حیث

  تعني الدائرة التي تمس المضلع داخال      C حیث 
: عن طریق طول المضلع 

Pol                  نحدد عدد األضالع)Edge  ( نأخذ الخیارE             تحدید النقطة          تحدید نقطة
  ثانیة المسافة بینھما تمثل طول الضلع             

     Orthoوأسھل طریقة لتحدید النقطة الثانیة تفعیل

  

  :    Fromتعلیمة       

  .  المنسدلة Osnapوتؤخذ ھذه المیزة من قائمة  

 Drawتعمل ھذه المیزة مع األوامر الرسومیة من قائمة 

  ) Line أمر +    From( مثال 
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       L   Shift   +       زر یمینFrom          تحدید نقطة القفز       تحدید النقطة المطلوبة  

ویتم تحدید النقطة المطلوب الوصول إلیھا نسبة إلى نقطة القفز عن طریق إما اإلحداثیات النسبیة أو 
  . النسبیة القطبیة  ثم نتابع األمر الذي نحن فیھ 

  Modifyكما تعمل ھذه المیزة مع أوامر التعدیل 

      Copyمر  ولنأخذ مثال األ

 Co       Select Object               نحدد نقطة المسكShift    + زر یمینFrom                      
  نحدد نقطة القفز             ثم نعلم نقطة ثانیة 

  . وطبعا یتم تحید النقطة الثانیة إما بالنسبیة أو بالنسبیة القطبیة 

  : مثال تطبیقي 

   C    =  200 ,  100والمستطیل  B   =225والمستقیم   A  =600نا المستقیم  یلد

    Modifyمن     Copy  مع األمر   Fromوباستعمال میزة : المطلوب 

 X   150باتجاه  125ویبعد عنھ   Aووضعھ عمودي على المستقیم   Bاخذ نسخة من المستقیم 

  'Aمن جھة  Yباتجاه 

 150بالطول   "Aعن طرف المستقیم   'Cووضعھ بحیث تبعد نقطة     Cاخذ نسخة من المستطیل 

50والزاویة 
باتجاه  450 - و   Yباتجاه  A" 225بحیث یبعد عن طرف المستقیم    Cاخذ نسخة من المستطیل  

X
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  :الحل 

   

Co       B Select Object            نمسك المستقیمB   من أسفلھ  

+   Shift      زر یمینFrom           نعلم نقطة القفزA'     125 , 150@  

      Co         C Select Object            نمسك المستطیل من النقطةC'   

+   Shift         زر یمین       From  نعلم نقطة القفزA"       150<130@  

     Co  Select Object   C                   زر یمیننمسك المستطیل من مركزه بواسطةMid 
Between 2Point           Shift +       زریمینShift   +            From         نعلم نقطة القفزA"            

- 450 ,  - 225   @  

  

                                           

  : تعلیمة رسم دائرة 

  C       :    خیارات رسم دائرة

       Circle           Drawمن     

C         نحدد مركز الدائرة بعدة طرق       نحدد نصف قطر الدائرة أو نأخذ قطر الدائرة بعد أن نأخذ

    Dمن سطر األوامر   Diameterالخیار 

  : نجد عدة خیارات لرسم دائرة   C          بعد كتابة األمر

3 P               رسم الدائرة المحددة بثالث نقاط

                 C            3Pنحدد ثالث نقاط                             

2 P              وتكون ھاتان النقطتان قطریتان

Tan .Tan . Radius      

C        T         نقرة على العنصر األول        نقرة على العنصر الثاني      إعطاء نصف القطر  

  . ولیس شرطا أي یكون ھذین العنصرین مستقیمین 
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            Tan .Tan .Tan     ویؤخذ ھذا الخیار حصرا من القائمة ویعود رسم الدائرة في ھذه
. الحالة وكأنھ رسم دائرة من ثالث نقاط 

  : ء العناصر طرق انتقا

نقوم بالنقر على مجموعة عناصر متفرقة  متباعدة 
:نقوم بفتح نافذة تحتوي مجموعة من العناصر وھنا یوجد احتماالت 

نقوم بفتح نافذة من الیسار إلى الیمین فتظھر نافذة خطوطھا مستمرة لونھا ازرق تقوم بانتقاء كافة 
   Aالعناصر المحتواة داخل النافذة كما في الشكل

نقوم بفتح نافذة من الیمین إلى الیسار حیث تظھر نافذة متقطعة لونھا اخضر تقوم بانتقاء جمیع 
 B العناصر المتقاطعة مع جزء منھا أو كلھا كما في الشكل

النتقاء مجموعة من العناصر من مجموعة عناصر منتقاة سلفا من اجل إلغاء : عكس االنتقاء 
مع االستمرار وفق قواعد االنتقاء السابقة  Shiftانتقاءھا یتم ذلك بكبس الزر 

  : خیارات رسم قوس 

Draw           Arc                                 اختصارA            

       3Pointsمن القوائم باستثناء    Arcتؤخذ خیارات 

  P      A 3       اختصار            Points 3خیار     

Start . Center .End        یتم اختیار النقاط حسب عكس دوران الساعة

Start . Center . Angle     ثم الزاویة  2ثم    1بعد اخذ األمر ننقر

    Start . Center .   Length   طول وتر القوس

Start . End . Direction     بدایة ونھایة واتجاه المماس من النقطة األولى للقوس

Start . End .Radius     نصف قطر القوس
أخر ثالث خیارات نفس الخیارات السابقة مع تبدیل وترتیب النقط   
وھذا الخیار لمتابعة الرسم وھو نادرا ما نستعملھ   Continueأخر خیار   
  
  

                    

  : الخطوط وانواعھا  
  : تنقسم الخطوط إلى ثالثة أنواع 

Line                          اختصارهL 
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Polyline                     اختصارهPl 
 Spline                     اختصارهSpl  

   Splineوخط   Polylineوقد تم شرح البند األول بالتفصیل سابقا وسنقوم في ھذا الدرس بشرح خط  

  :   Polylineتعلیمة  

  . رة عن مجموعة خطوط منكسرة ومتصلة ھندسیا وفیزیائیا وھو عبا  Drawحیث یؤخذ من قائمة 

  : طریقة الرسم  

  Line وھي نفس طریقة رسم الخطوط ویمكن ضمن أمر رسم البولي الین رسم قوس ثم متابعة رسم 

  

PL                  نقطة عشوائیة        نرسم عدة خطوطA                نرسم أقواسL         نتابع رسم        

  : مالحظة 

قلنا سابقا أن ھناك تعلیمات خفیة منھا باختصارات ومنھا   Polyline تحویل مجموعة من الخطوط إلى
  بدون اختصارات ومن ھذه التعلیمات الخفیة 

   Pe    واختصارھا                          :     Edit Polylineتعلیمة   

ذلك ویمكن بواسطة ھذه التعلیمة تحویل عدد من الخطوط العادیة المتصلة ھندسیا إلى خط بولي الین ویتم 
  :بالشكل التالي 

 Pe     ترید تحویلھ إلى واحد أ  نقوم بانتقاء عنصر واحد من الشكل    Yes      

Join        J            نعلم العناصر  

                                                                                                  

  : تنویھ 

قوس فعندما اخترنا عنصر واحد منھ سألنا البرنامج ھل تریده + في المثال السابق لدینا مجموعة خطوط 
بولي الین وتم انتقاء عنصر خط البولي  تحویلھ إلى واحد أما إذا كان لدینا خط عادي نرید ضمھ إلى خط

  Enterمباشرة ثم     Joinالین فان خیار ھل ترید تحویلھ إلى واحد ال یظھر ولذا نأخذ خیار 

  : مالحظة 
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   Xواختصاره   Modifyمن    Explodeلتحویل خط البولي الین إلى عناصره األصلیة نستعمل أمر  

X              Select Objects                  حیث یتفككPolyline  

  : مالحظة 

   Jواختصار ھذا األمر                 Modify    من           Joinخیار      

یسال البرنامج اختیار العنصر المصدر شریطة أن یكون ھذا العنصر بولي   Joinبعد أن نأخذ األمر 
الین ثم نقوم بانتقاء العناصر التي نرید أن تنضم إلى بولي الین المصدر لتتحول جمیعھا إلى بولي الین 

  . واحد 

J        Select Object  "Polyline          "all Select Object                                                      

   :   Splineتعلیمة 

  وھو یؤخذ لرسم المنحنیات واستعمالھ محدود        Drawیؤخذ من    قائمة 

  :    Offsetتعلیمة 

  . ومعناه انزیاح    Oواختصاره              Modifyویؤخذ من    قائمة  

O               نحدد مسافة االنزیاح         نعلم على العنصر  

وعند    Undoیطلب تحدید نقطة ال على التعیین تمثل جھة االنزیاح وھكذا مع االنتباه لوجود خیار  

     Enterاإلنھاء نضغط  

  : مالحظة 

  معلومة  في حال أردنا إجراء انزیاح لعنصر ما إلى نقطة محددة ولكن المسافة بینھما غیر

   O     T          نعلم على العنصر المراد إزاحتھ      نعلم على النقطة التي نرید االنزیاح إلیھا  

   :  Breakتعلیمة                 

   Modifyویؤخذ من               Brاختصار           
  وھي اقتطاع جزء من العنصر شریطة كونھ بولي الین  

    Br         نختار العنصرF       Shift    +  زر یمینFrom               تحدید النقطة األولى
  تحدید النقطة الثانیة   
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نسبة إلى نقطة القفز إما عن طریق اإلحداثیات النسبیة أو   Fromویتم تحدید النقطة األولى من  
  النسبیة القطبیة 

@ R <O         Or @ X,Y                      
  ثم نحدد النقطة الثانیة بالنسبة إلى األولى باإلحداثیات النسبیة أو النسبیة القطبیة 

@R<O  Or @ X,Y                      

  :    Point atBreakتعلیمة  

النقاط  تؤخذ من شریط األدوات حصرا وتقوم بكسر العنصر في نقطة معینھ وذلك بمساعدة
    Osالمحددة من قائمة 

نأخذ األمر ویتم ذلك    Enterنعلم العنصر ثم    Enterثم   Osنعلم النقطة ویجب أن تكون من 

    Osكسر العنصر عند النقطة المحددة من 

  :  uiryqInتعلیمة 

    Toolsوتؤخذ من  

Distance                    :       اختصارDi 

  . وھي تحدد المسافة بین نقطتین ویمكن أن تعطینا معلومات أخرى عن المستقیم 

  Area           :         اختصار       AA

مستطیل نرید معرفة مساحتھ ومحیطھ فإننا وھي تحدد مساحة الشكل وطول محیطھ فمثال في حال لدینا  
ثم نقوم بكبس النقاط لرؤؤس المستطیل بالترتیب حیث نبدأ من أول نقطة ثم نعود  AAنأخذ األمر        

    Enterإلى النقطة التي بدأنا بھا ثم نكبس 

حیث نأخذ المساحة والطول المحیط ولكن في حال كون الشكل معقد مثال فال یمكننا العمل بالطریقة 
الین ثم نأخذ المساحة والمحیط                   السابقة ولذا نقوم بجعل خطوط ھذا العنصر إلى خط بولي 

                 O           AA           نعلم العنصر  

  : في حال أردنا جمع مساحة جمع مساحة عنصرین أو أكثر شریطة أن تكون ھذه العناصر بولي الین 

  ٍ   AA             Add        Oنحصل على المجموع      تحدید العنصر  

في ھذه الحالة یقوم البرنامج بإعطاء المساحة للعنصر األول عندما نحدده وعند تحدید العنصر الثاني یقوم 
البرنامج بجمع المساحتین وعند تحید العنصر الثالث یقوم بضم مساحتھ إلى المجموع السابق وھكذا حتى 

  ي النھائ   Totalاالنتھاء من تحدید العناصر حیث یعطي ال 

  :في حال أردنا طرح مساحة عنصرا أو أكثر من مساحة عنصر فإننا نتبع ما یلي 
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           O  Add       A A  نعلم العنصر المطروح منھ    O  S  نعلم العناصر المطروحة  

وعند تعلیم كل عنصر من العناصر المطروحة یقوم البرنامج بإعطاء النتیجة بعد طرح مساحة ذلك          
  العنصر من نتیجة الطرح الذي سبقھ وھكذا 

Region Man Properties  3خصائص الكتلة والسطح وتدرس عندما نأخذD 

List          :  القائمة                ورمزھاLi 

  . وھذا الخیار یعطي معلومات كاملة عن العنصر مثل المساحة والمحیط وإحداثیات جمیع نقاطھ 

            Liحیث نأخذ قائمة المعلومات           تحدید العنصر    

Id point                 :  واختصارھاID 

ولكنھا ھامة بالنسبة للمساحتین   2Dوھي تعطي إحداثیات النقطة فقط وھي غیر ھامھ بالنسبة لنا في 

    3Dوتكتسي أھمیة كبرى بالنسبة لنا في 

Time   :

  وھي تعطي معلومات كاملة عن الملف وتوقیتھ 

States   :

  یعطي معلومات عامھ عن الملف 

Severally   :

  ضبط المتغیرات 

  : مالحظة 

   .   ALLالنجمة في برنامج االوتوكاد تعني             *

                                     

   : Scaleتعلیمة  

وھي تفیدنا في تكبیر أو تصغیر بحسب النسبة التي نریدھا  Modifyویؤخذ من      Scاختصار 

احد رؤوسھ فانھ یكبر أو   Baseوانطالقا من النقطة التي نحددھا لھ فمثال عندما نحدد لھ نقطة  
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في مركز المستطیل فانھ یقوم بالتكبیر   Baseوعندما نحدد نقطة  یصغر من جھة الرأس المقابل
  .  والتصغیر من كافة جھاتھ بالتساوي 

     Sc         نعلم  العنصر     نحدد نقطة األساس       نضع النسبة

   :  Copyخیار 

  .    ویقوم ھذا الخیار بأخذ نسخة أخرى من العنصر ولكن بمقیاس اصغر أو اكبر 

 Sc        نضع النسبة    نحدد نقطة األساس     نعلم العنصر  

:   Referenceخیار 

  یساعد ھذا الخیار في تحدید قیمة الطول المختار حسب الطول الذي نرید         

                     Sc           نحدد نقطة األساس     نختار العنصرR       نحدد أول نقطة       نحدد ثاني
  نقطة      نحدد الطول الذي نریده بین النقطتین         

ھو حاجتنا لرسم مخططین    ضمن إطار   Scaleأكثر الحاالت التي تضطرنا الستعمال مقیاس        
  واحد وكل مخطط بمقیاس مختلف بحیث یمكن الطباعة بمقیاس واحد 

فنقوم برسم المخططین  1/25واألخر  1/50فمثال نرید رسم مخططین في إطار واحد احدھما مقیاسھ 

 1/100ونقوم بالطباعة بمقیاس  4والثاني  2بضرب األول  scaleونقوم بواسطة تعلیمة   1/100بمقیاس 

لوحة  من المخطط األول یقابلھ على 1mبعد وضع اإلطار المناسب فیكون في نفس إطار الرسم كل 

  .4cmمن المخطط الثاني یقابلھ على لوحة الرسم 1mو ال  2cmالرسم 

  

  لوحة الرسم   في االتوكاد   المقیاس   الواقع 
  سم 1  وحدة 100  1/100  م 1
  سم 2  وحدة  200  1/50  م1
  سم 4  وحدة  400  1/25  م 1
  

             

  :    Rayتعلیمة 
     Drawتؤخذ من قائمة 

       Draw       Rayنحدد نقطة البدایة             
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  وھذا الشعاع لھ بدایة ولیس لھ نھایة 
ونستطیع رسم شعاع بزاویة معینھ بواسطة اإلحداثیات النسبیة أو القطبیة وذلك بدون طول طبعا 

  . الن طولھ غیر منتھي 
  : التالیة  بینا في دروس سابقة انھ عند البدء بفتح ملف جدید یجب القیام باإلجراءات

           Unitsضبط لوحة الوحدات  

  Limitedضبط حدود لوحة الرسم 

                   Originتثبیت المؤشر  

              Save asتسییف الملف    

  :والخطوة التي یجب القیام بھا للبدء بالرسم ھي ضبط المحاور        

        Construction Line  :  

Xخط المحور  اختصاره   l     خط المحور لھ طرفین بینما الشعاعRay   لھ طرف واحد یجب
  ضبط حدود الرسم حتى یظھر الشعاع 

  
  رسم المحاور 

Hor    :  المحاور األفقیة                 اختصارH 

              H    XLعشوائي          نأخذ  أفقينرسم محور          

وھكذا یرسم كل محور نسبة )  O,Y  @( ثم نرسم المحور الذي یلیھ عن طریق اإلحداثیات النسبیة  

  Enter للمحور الذي قبلھ وعند االنتھاء ننقر   

  

  Ver        :اختصار              المحاور الشاقولیةV 

                 V  XLنرسم محور شاقولي أولي         خیار                

Enterوھكذا كل محور نسبة لسابقھ ثم  )  X , O @(رسم المحور الذي یلیھ  ثم

   Angleفي حال المحاور مائلة نأخذ الخیار   

                          A                   XLنحدد الزاویة المرجعیة       
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: المحاور المائلة 

    XL            Aنرسم محور مائل أولي          نحدد الزاویة                 

  ثم نرسم المحاور التي تلیھ وفق الحالتین التالیتین

  

ة ةالحال الحال

@ >

90R + @

@
R

R

>
>

90 -

- 90

R
R

O-
O-

O-
O-

&

&

  

 :  Bisectخیار  

  األمر لرسم منصف زاویة ما         

            Enter         الزاویة رأسنعلم       نعلم طرفیھاB           XL      

 :    Offsetخیار  

المستقلة إال أن ھذا األمر ال یقوم برسم    Offsetوھو أمر ضمني ولیس مستقل وتعلیماتھ نفس تعلیمات  
  إال المحاور حیث یقوم بانزیاح للمستقیمات  بشكل محاور     

الذي    یقف علیھ ویفیدنا ھذا األمر في تاكیس وفي حال كون الشكل بولي الین فانھ یأخذ فقط المستقیم 
  الذي ھو مستطیل أساسا وخطوطھ بولي الین  حور األساسات انطالقا من العمودم
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ود العم

  

                            XL                         O                         تحدید المسافة         

  المستقلة   Offsetلدائرة فان األمر ال یعمل كما تعمل Offsetفي حال اخترنا 

وحیث  Tوفي حال تم اخذ ھذا الخیار     Throughاألساسیة لدنا خیار    Offsetوكذلك كما في 
  . المسافة غیر معروفة فإننا ننقر على العناصر لتحدیده ثم ننقر على المكان الذي نرید تنزیلھ فیھ 

  

   :  Lengthenاألمر  

                Lenومعناه تطویل ویفید في تطویل أو تقصیر العنصر واختصاره   Modifyیؤخذ من قائمة  

            DE  Lenطول جدید         إعطاء قیمة ما موجبة أو سالبة               

  وبذلك یزید طول العنصر أو ینقص حسب القیمة المعطاة 

  

   Percent: األمر  

            Len             P            150%نقر على العنصر 

  ینقص للنصف  50بذلك یزید طول العنصر مرة ونصف ولو اخترنا 

  Total:     األمر 
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  یعطي الطول الكلي الذي نریده للعنصر مھما كان طول المستقیم فیطولھ أو یقصره كما نرید 

               T                 Lenالطول المطلوب            

  Dynamic      :األمر

  ویفیدنا في زیادة الطول یدویا 

                      Dy                   Lenیزید الطول أو یقصره یدویا 

  حیث  نعطیھ طول معین   Orthoویمكن أن نستعمل فیھ تعلیمة  

  :مالحظة 

  . بالنسبة للقوس یمكن زیادة طولھ أو إنقاصھ عن طریق الطول أو الزاویة 

  

        

Arواختصارھا        ومعناھا مصفوفة : Arrayتعلیمة    

        Modifyوتؤخذ ھذه المیزة من قائمة

 Drawتعمل ھذه المیزة مع األوامر الرسومیة من قائمة 

  یختلف ھذا األمر عما سبق من حیث انھ یعطي واجھة أو نافذة للتخاطب مع المستخدم حیث فیھ 

: خیاران رئیسیان في أعلى النافذة 
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Rectangular Array :                            المصفوفات المستطیلة

Polar Array  :                                     المصفوفات الدائریة
  وتتغیر ھذه النافذة حسب الخیار األول والثاني 

  
  

  : ندرس الخیار األول 
    
  

  في أعلى النافذة یتم وضع خیارات عدد األعمدة وعدد الصفوف 

  
  
  
    

عدد 
Rowsعدد الصفوف  columns األعمدة

 Offset disance and: تباعدات المسافة واالتجاه  
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Direction   

اختیار التباعد بین 
الصفوف 

تحدید التباعد بین 
األعمدة

التباعد بین 
 Row Offsetالصفوف 

والصفوف من خالل 
فتح 

مستطیل طولھ تباعد 
 األعمدة

التباعد بین 
Column offset األعمدة

اختیار التباعد بین 
 األعمدة

تباعد وعرضھ 
الصفوف

زاویة 
Angle of arrayالمصفوفة 

               

  

  التباعد بین األسطر إما من البدایة للبدایة أو من النھایة للنھایة وھكذا األعمدة كما ھو مبین بالشكل
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أي أن األرقام التي نعتمدھا للتباعد بالنسبة للصفوف واألعمدة نضیف لھا أبعاد الشكل فإذا أردنا أن 
     +X( فان األرقام التي نعتمدھا للتباعد ھي      )    ,   Y       X(عن بعضھا     تبعد العناصر 

  x          ,    Y+       Y(  
  كما في الشكل السابق 

  : مثال 
نرید إنشاء مصفوفة مؤلفة من ثمانیة أعمدة وأربع  100وعرضھ  200ستطیل طولھ لدینا م

  100واألعمدة  100تباعد الصفوف  0صفوف والزاویة 
  
              Arأعداد النافذة       

                                                                                       
  لألعمدة    8للصفوف و      4یتم إعداد النافذة باختیار   

Row Offset       :100         +      100200         
Column Offs     300        =      100       +      200

ثم نقوم باختیار المستطیل ونكبس Select objectثم نضغط على الزاویة العلویة الیمینیة  

Enter فتعود النافذة فإذا كنا متأكدین من عملنا نكبسOK أو نكبس Preview  
حیث لدنا خیارات فإما أن یكون عملنا سلیم فنختار موافق أو خاطئ فنختار

  Modify ونعید العمل.  
في حال غیر معروف لدینا التباعد بین الصفوف واألعمدة أو  احدھما فإننا نلجأ إلى النوافذ 

  الجانبیة بالنقر علیھا وتحید التباعد على الواقع بالماوس 
  
  

  :مثال 
المستطیل السابق نفسھ نرید تحدید تباعدات صفوفھ وأعمدتھ حتى نقطة ما محددة وطبعا ابتداء من 

حیث نرید أساس  2الصفوف  3األعمدة                            Arنفتح النافذة  زاویة المستطیل

   Bونھایة التباعد النقطة Aالتباعد النقطة 
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وننقر على  Pick  Both Offsetإذا بعد تحدید عدد األعمدة والصفوف من النافذة ننقر على خیار 

فیقوم البرنامج برسم صفین وثالثة   Bطة ثم نسحب المستطیل المتشكل معنا إلى النق   Aالنقطة  
أعمدة من المستطیالت یكون تباعد الصفوف واألعمدة فیھا ھما أبعاد المستطیل الذي رأساه 

والموافقة  Select object وذلك طبعا بعد اختیار المستطیل بالكبس على    A.Bالمتقابالن  

Previewمن  Acceptأو Okبالكبس على  
كال حسب  Pick Row , Pick Columnوفي حال نجھل احد التباعدین فإننا نستعین بالنافذتین  

المجھول لدینا وفي ھاتین النافذتین یكون التباعد عبارة عن مستقیم أفقي أو شاقولي یبدأ بزاویة 
  . المستطیل وینتھي بالنقطة التي نرید أن یصل التباعد إلیھا 

فإما أن تكون معروفة ونضع قیمتھا من  Angle of arrayالمصفوفات  أما بالنسبة لزاویة تباعد 
المستطیل الخاص بھا ونتابع العمل كما في السابق أو قد التكون معروفة ولذلك نلجأ إلى النقطتین 

  :اللتین یحددان الزاویة ویتم ذلك 

                                    Arنفتح النافذة                                       

 200وأعمدتھ  300وتباعد صفوفھ  2و 3نفس المستطیل السابق عدد أعمدتھ وصفوفھ   :مثال 

ABھي باتجاه المستقیم  إنماوالمطلوب رسم المصفوفھ باعتبار أن الزاویة المصفوفة غیر معروفة 

  Ar                     نفتح النافذة:               الحل 

زاویة انتشار Pick Angle of Arrayنضع جمیع اإلعدادات المفروضة في أماكنھا وننقر على  

 Select objectونقوم بالنقر على نافذة   Bثم النقطة  Aالمصفوفة ثم نقوم بالنقر على النقطة 
م المصفوفة المبینة بالشكل فیقوم البرنامج برسOkونختار  Enterونختار المستطیل ثم نكبس 

  ونالحظ ھنا مالحظتان 
إن تباعد الصفوف واألعمدة حافظ على قیمتھ ولكن بمیالن بنفس الزاویة 
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Bقبل Aتختلف الزاویة عندما نبدأ بالنقر على 

:  Paler Array  وھي عبارة عن تكرار عنصر ما ولعدد معین بشكل دائري  

   Arنفتح نافذة                   Polar Arrayخیار   نأخذ

: فتظھر لنا نافذة أخرى وعلیھا 

  

  

Pick centre point    Y               X      Center points 

حیث نقوم بوضع إحداثیات مركز الدائرة في المستطیلین المبینین في النافذة وإذا كانت ھذه اإلحداثیات 
 Pick  فإننا نكبس على خیار   ةلدوران في مركز دائرة معینغیر موجودة معنا ونرید أن یكون مركز ا

center points  زر یمین حیث یعود إلى الرسم وعن طریق +Shift نختارCenter فیعود البرنامج
النافذة حیث نقوم بتحدید عدد العناصر الكلي التي نرید أن ندورھا حول المركز والزاویة التي تنحصر  إلى

  ضمنھا ھذه العناصر وذلك عن طریق المستطیلین 

   Total  number of items:                                   عدد العناصر 

Angle to fill                   :                                تحدید الزاویة 
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حیث نقوم بواسطة الماوس لتحدید الزاویة  Pick Angle to fill وإذا كنا النعرف قیمة الزاویة ننقر على 

 Enterتنحصر فیھا تكرار العناصر بعد ذلك نقوم باختیار العنصر كما أسلفنا حیث نكبس   أنالتي نرید 

  . ثم موافقة أو تعدیل  Previewنا متأكدین من عملنا أو إذا ك Okإلنھاء االختیار ثم نكبس 

 Rotate itemsتدویر العناصر كما ھي نسخت  Polarھناك خیار مفعل في أسفل ویسار واجھة األمر 
as copied                                                                     

م بشكل مركزي ویبقى وضع العناصر كما ھي أي القریب یبقى في حال تفعیل ھذا األمر فان التدویر یت
قریب والبعید یبقى بعید ویحافظ على وضع العناصر كما ھي وفي حال عدم تفعیلھ فان التدویر ال یتم 

بشكل مركزي ویتغیر حال العناصر عما كانت علیھ ولذا علینا إبقاء الخیار مفعال بشكل دائم ویكون مركز 
  ل متساوي مع المركز الھندسي المصفوفة محیط بشك

 Method and valuesالموجودة على النافذة نفسھا بعنوان  Methodولندرس اآلن خیارات 

   :                                 total number of items &Angle to fill الخیار األول

ویعتمد ھذا الخیار على إعطاء العدد الكلي للعناصر وإعطاء الزاویة الكلیة لتوزیع ھذه العناصر حیث 
یقوم البرنامج بتقسیم الزاویة الكلیة للعناصر على عددھا ووضع عنصر واحد من ھذه العناصر في 

فان البرنامج یقوم  360وزاویة االنتشار  8الزاویة الحاصلة نتیجة التقسیم فمثال لو كان عدد العناصر 

   45=  360/8بوضع عنصر عند كل زاویة 

  200/8فتكون زاویة االنتشار كل عنصر  200فمثال كان تكون  360ویمكن أن تكون الزاویة اقل من 

  وھكذا  40

total number :الخیار الثاني  of items &Angle Between items                      

طاء العدد الكلي للعناصر وإعطاء زاویة االنتشار بین كل عنصرین أي أن ویعتمد ھذا الخیار على إع
زاویة االنتشار الكلیة تصبح ناتج ضرب عدد العناصر بقیمة زاویة االنتشار بین كل عنصرین ولذلك یبقى 

  الیمكن فرضھ  ألنھ تحصیل حاصل الضرب و معتماAngle to fill الخیار

  Angle Between items                               Angle to fill &: الخیار الثالث

یعتمد ھذا الخیار على إعطاء زاویة االنتشار الكلیة للعناصر وزاویة انتشار كل عنصرین أو الزاویة بین  
یكون معتما ألنھ یأتي نتیجة لحاصل تقسیم  Total number of itemكل عنصرین وطبعا الخیار 

  على زاویة االنتشار بین عنصرین وطبعا بالنسبة للخیارین إلى الیمین وھماالزاویة الكلیة لالنتشار 

 Pick Angle to fill – Pick Angele between items 
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نلجأ إلیھما عند ال تكون قیمة الزوایا متوفرة لدنا حیث نقوم بالنقر علیھا لتحدید الزوایا بواسطة المؤشر 
ي في العمل على الخیار األول من ھذه الخیارات الثالث حیث وھذا نادر الحصول واصال اعتمادنا الرئیس

  . غالبا ما یتوفر عدد العناصر الكلي وزاویة االنتشار الكلیة 

  

  ا لقطع الناقص               :    Ellipseاألمر 

                   ELا ختصاره          Drawویؤخذ من قائمة  

  یفضل اخذ خیاراتھ من القائمة 

  :               Centerالخیار 

    R2و R1 یعرف القطع الناقص بأنصاف أقطاره 

       R2       R                   نحدد مركز القطعC           EL         Draw    

    :       Axis , Endالخیار  

    R2              D1        نحدد النقطة   Axis ,End         EL         Draw

  R2ونصف القطر  D1أي أن القطع یتحدد بالقطر   

  : مثال 

طول المستطیل  D1ثم نأخذ  1ونحدد النقطة      Axis ,Endلرسم قطع ناقص ضمن مستطیل نأخذ خیار

 3نصف عرض المستطیل أي ننتقل إلى النقطة R2ثم نأخذ  2إلى Orthoأي ننتقل بواسطة 

  

   :         Arcوالخیار األخیر 

  :أو نقول بعنوان 
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  : رسم قوس من قطع ناقص  

ودائما تفضل منحنیا القطوع عن الدوائر بسبب Circleعرفنا سابقا أن خیارات األقواس مستقلة عن 
انسیابیتھا بینما الدائرة حادة وطریقة رسم القوس من القطع الناقص تتم برسم قطع ناقص كامل ولكن 

ویجب أن نتذكر ھنا آن  Centerویمكن أن نضع الخیار      Axis ,Endالخیار االفتراضي ھنا ھو 
بعد تحدید زاویة بدایة القوس یبدأ برسم القوس ونحدد زاویة الدوران الموجب ھو عكس عقارب الساعة و

  .نھایة القوس 

  : مثال 

  وھو متناظر 30  نرید رسم قوس من قطع ناقص زاویة بدایتھ 

     Axis ,Endكما قلنا سابقا نبدأ برسم قطع بخیار 

  Draw             EL 
          Arc          Pick A               B                         C                                                 

AB = D1                        R1                                    

ألنھا نقطة البدایة وعكس عقارب الساعة دوما وطبعا زاویة  Aعلما أن البرنامج یبدأ بتحدید الزوایا من 

  . أو نفس زاویة القوس  125ویمكن أن نعطي زاویة النھایة  150=  30+ النھایة ھي زاویة القوس

   : Includedالخیار   

  :  عندما یسألنا البرنامج عن قیمة الزاویة النھائیة للقوس ویتم ذلك بالمسار  

Draw             EL         Arc         A         B          C           

    30نحدد زاویة البدایة           I         120نحدد زاویة القوس          

Draw                 EL             Arc         A         B          C        
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Draw                 EL             Arc         A         B          C        

بدال عنھ  Centerولكن یمكن أن نأخذ خیار  Axs , Endذكرنا أن الخیار االفتراضي لرسم األقواس ھو 
  : ویصبح المسار لحل المثال السابق التالي 

Draw            EL            Arc          Center        O         A          

      30ثم نحدد الزاویة البدایة         150نحدد الزاویة النھایة       

    

  . أن نأخذ الزاویة النھائیة زاویة القوس   Iوھنا أیضا باستخدام الخیار 

  

      Point: النقطة وملحقاتھا 

خذ ھذا األمر یجب أن نقوم بإعدادات لضبط مواصفات ھذه أولكن قبل  Drawنأخذ األمر من قائمة    
  النقطة أو نماذجھا ولذا نأخذ العنوان 

  Point style  نماذج النقطة وتؤخذ من قائمة:  Format    

  

أي عندما نأخذ / الشي / في ھذه النافذة تظھر خیارات عدیدة للنقطة ومن بین ھذه الخیارات او النماذج 
لم النقطة التظھر النقطة على الشاشة إنما تكون موجودة ونلجأ إلى ھذا النموذج في حال ھذا الخیار ونع
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انتشرت النقاط في لوحة الرسم وفقدنا السیطرة علیھا ولذا فان ھذا النموذج یمنع النقاط من الظھور على 
  . لوحة الرسم 

  یؤخذ خیاران  Styleعلى نافذة  

                                        Set size Relative to screenاألول 

ومعناھا ضبط القیاس بالنسبة إلى الرؤیة أو الشاشة وھذا الخیار یسبب بعض اإلشكاالت في حال أخذنا 
  تكبیر للزوم حیث تظھر النقطة بشكل كبیر ولذا ومن خبرة التجربة نقول 

سھا یمنع منعا باتا استخدام ھذا الخیار ونلجأ إلى الخیار الثاني وھو عندما نقوم برسم النقاط وضبط قیا
Set size in absolute units                                                 

  ومعناه ضبط الخیارات بالوحدات المطلقة ویطلب إعطاءه القیاس بالوحدات 

أما في ھذا الخیار فنحدد سلفا قیاس  %5الرؤیة مثال  في الخیار السابق اخذ قیاس النقطة نسبة مئویة من
  . النقطة بالوحدات 

  فمثال عندما نأخذ ھذا الخیار أي الثاني ویفضل أخذه بشكل دائم 

یطلب تحدید قیاس النقطة وأفضل طریقة لذلك أن نحدد قیاس النقطة التي نریدھا أن تظھر في الطباعة ثم 
فااذا  4mmفإذا أردنا أن تظھر النقطة في الطباعة بمقیاس  styleنعود للخلف لنعطیھ قیاس النقطة في 

في الطباعة وذلك حسب  الجدول  1cmفي الواقع یقابل  1mفان كل  1/100كانت الطباعة بمقیاس 
  : التالي 

  االتوكاد   الطباعة   الواقع 
1m1cm100un 

  1mm10un
  4mm40un
  

40 نحدد قیاس النقطة في االتوكاد  إذ unit  4فتظھر في الطباعةmm    

  : مالحظة عامة على الستایالت 

نقوم إنشاء ستایل ولنرسم بموجب ھذا الستایل ولنقم بعد ذلك بتعدیل ھذا الستایل فمن البدیھي إن العناصر 
الجدیدة سوف ترسم وفق ھذا الستایل المعدل والسؤال المطروح ھل العناصر المرسومة قبل التعدیل 

  : سوف تتعدل أم ال فإذا كان الجواب 
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Point styleفة ارتدادیة مثل نقول إن الستایل یملك ص:        نعم 

  نقول إن الستایل ال  یملك صفة ارتدادیة:       ال   

Drawمن   Pointeنتابع اآلن خیارات  

  Po    واختصاره            Single Pointاألمر   

أو إحداثیات  Otrack اھا سابقا إما عشوائي أو    نویمكن رسم النقطة في ھذا الخیار بعدة طرق تعلم
ونالحظ في ھذا األمر أن البرنامج یرسم نقطة واحدة ویخرج من األمر وإذا أردنا رسم العدید من النقاط 

                                                                    Multiple  pointنلجأ إلى خیار                                                   

للھروب ویفید ھذا الخیار   Escالذي یرسم العدید من النقاط والیمكن الخروج منھ إال باستعمال زر   
  . بالنسبة للمساحین في تنزیل النقط 

 X,Y@یمكن اختیار نقطة عشوائیة ثم یتم تنزیل باقي النقاط بالنسبة لھا بالطریقة الدیكارتیة النسبیة 
  : في تنزیل كل نقطة ویمكن ذلك بطریقتین  @بة للمساحین یفضل عدم استعمال ولسھولة العمل بالنس

وطبعا تكون   X,Yنقل محور ااحداثیات إلى النقطة األساسیة وعندھا نستعمل اإلحداثیات الدیكارتیة 
نسبیة باعتبار النقطة األساسیة منطبقة على محور اإلحداثیات وسنرى فیما كیف ننقل محور 

. اإلحداثیات 
والتي تنطبق على منحور اإلحداثیات  0,0رسم مستطیل الرسم الذي یبدأ رأسھ بالنقطة الدیكارتیة 

X,Yونقوم بتنزیل النقط دیكارتیا   

   Spline or polyline or lineفي حال لدینا عدة نقاط نرید وصلھا مع بعضھا بواسطة األمر  

  . حتى یرى النقط ویلتقطھا  Osnapمن قائمة   Nodeن نفعل الخیار أیجب  انھف 

  

divide :                             ومعناه تقسیم واختصارهdiv         

  وھذا األمر یساعدنا في تقسیم المستقیم وھمیا بشكل متساوي                          

  select                     Div   نعلم           أدخل عدد التقسیمات             
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تقسیمات مثال فانھ یضع ثالث نقط وھمیة لیقسم المستقیم إلى أربع أجزاء أربع ونالحظ أننا عندما نعطیھ 

   متساویة وھكذا

غیر مستقیم مثال توزیع  ویفید ھذا العمل في التوزیع المتساوي لألشیاء على طول خط إما مستقیم أو
  ولكن لماذا ال نوزع البلوكات مباشرة ,   ریق أو أعمدة الكھرباء أو أي بلوك لدیناالشجر على ط

  ثم نعطیھ اسم البلوكة                  Bیمكن ذلك عندما نختار  

بنعم أوال ثم یطلب البرنامج عدد التقسیمات  ھل ترید الحفاظ على العناصر وتتم اإلجابة البرنامج ویسألنا
ورد أعاله وبذلك نكون قد وزعنا البلوكات مباشرة وھكذا یمكن توزیع السبوتات على قبة وھكذا نتابع كما 

دائریة أو توزیع كراسي حول طاولة بیضویة أو توزیع شجر على طریق متعرج وفي كل األمثلة السابقة 
   السبوت أو الكرسي أو الشجر عبارة عن بلوكة توزع على خطوط وھمیة مأخوذة من تعلیمة یكون

offset  للقبة والطاولة والطریق ودائما  

   select           div       نعلم             Bنسمي البلوك                عدد التقسیمات
نالحظ في كل األمثلة السابقة أننا نعرف مسبقا الطول الذي نقوم بتوزیع البلوكات علیھ لیقوم البرنامج  

بتوزیع البلوكات بشكل متساوي ولكن ماذا نعمل إذا كنا ال نعرف طول الطریق الذي نرید أن نوزع علیھ 
ال تفیدنا ونلجأ  DIVIDEتقسیمھ   أعمدة الكھرباء مثال ولكن الذي نعرفھ ھو المسافة بین كل عمودین وھنا 

  إلى

me                   ومعناھا قیاس    :  measure  ةتعلیم

یقوم ھذا األمر بتوزیع التقسیمات على خط بغض النظر عن الطول الكلي حیث أن طول التقسیمة فقط 
وبشكل متساوي ویترك القسم األخیر والذي قیمتھ اقل من  معروف لدینا  و یبدأ بالتوزیع من جھة النقر
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  قیمة التقسیمة الواحدة

من ل أق

  
       s          me         نعلم          طول التباعد                نتابع كما سبق

  

:كیفیة رسم مقطع بیتوني مفرغ 

  

لھذا المستطیل یبعد عنھ مسافة تغطیة البیتون للحدید     offsetلنأخذ مستطیل بأبعاد معینة ثم نقوم بعمل 

5 cm 16@5تربة ولنقم بوضع الحدید في المقطع ولنفرض انھ  تقریبا فیكون المستطیل الداخلي ھو األ 
الخارجي وعن طریق تعلیمھ   نقوم أوال بعمل تفجیر للمستطیل الداخلي و    16@3السفلي والعلوي   

divide ةنقسم المستطیل إلى أربع تقسیمات وعن طریق تعلیم  copy   نقوم بنسخ الدائرة التي تمثل
القضیب ووضعھا حسب التقسیمات حیث تمثل توزیع القضبان ولكن األفضل ھنا أن نعمل قطر القضیب 
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ونسمیھا ونقوم بنقلھا كما أسلفنا وسنشرح  أي الدائرة التي تمثل القضیب بلوكة بعد تھشیرھا بشكل مصمت
  مسار الطریقتین 

  :الطریقة األولى

        offset   تریة عن طریق بعد رسم المستطیل ورسم األ

select            coنرسم دائرة تمثل قطر القضیب ونھشرھا مصمت دائرة القضیب                             

4                 select A                 div    

ونضع ثالث نسخ مكان النقاط الثالث   quadrantنمسك دائرة القضیب من نقطة   coوأثناء األمر 
بواسطة  بإنزالھالمعلمة على المستقیم أما بالنسبة للقضیب الموجود في الزاویة الیمنى والیسرى نقوم 

otack  طبعا یتم إنزال القضبان الثالث األولى لطرفي األتربة وة بحیث تكون دائرة القضیب مماس

  نرسم القضبان العلویة mirrorالمنسدلة ثم بواسطة تعلیمة    osمن     nodeبواسطة  

  :الطریقة األفضل أو الثانیة

أن نقوم بإدخال قضیب التسلیح أي الدائرة المھشرة بلوكة ثم نتبع المسار السابق بعد اختیارالبلوك وتسمیتھ 
  نزال وتحدید نقطة اإل

div             نعلم العنصر   B                   تسمیة البلوك            عدد التقسیم

  ونقوم بتنزیل البلوكات مباشرة  

وتفصیل ھذا الموضوع بعد أن نأخذ كیف ندخل البلوك وكیف نتعامل معھ وكیف نحدد نقطة اإلنزال لھ 
mirrorالعلویة بتعلیمة  وسیأتي ذلك الحقا ویمكن رسم القضبان

  

  :   Trimتعلیمة   

  : بسبع  حاالت    Trimسنأخذ تعلیمة       modify  من قائمة  

:ألولى الحالة ا
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لیكن لدینا مستقیمین متقاطعین نرید تقلیم احدھما من نقطة التقاطع

وع زءالمقط الج
ع حد  القط

ة ثانیالحالة ال 
:

Tr            نعلم حد القطع a                     عھمم العناصر المتقاطعة نعل

  لیكن لدینا أربع مستقیمات كما في الشكل نرید قطع الجزء المھشر من
               B1  وB2   نعلم حدي القطع  نقلم ما بینھما          ثم         Tr

    

:trim window  الحالة الثالثة

تعلیمة عملیة ولیس لھا اسم ونقوم في ھذه الحالة بفتح نافذة تحوي جمیع العناصر التي لدینا بحیث  وھي 
  تصبح جمیعھا حدود قطع بالنسبة لغیرھا ومقطوعة بالنسبة لغیرھا في الوقت نفسھ 

trتعلیم العناصر التي نریدھا        انتقاء جمیع العناصر                    
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تعتمد ھذه الطریقة على انتقاء جمیع العناصر حدود قطع فتصبح جمیع  :الرابعة الحالة 
العناصرمنتقاه بالنسبة لبعضھا البعض وجمیعھا حدود قطع وھذه حالة تشبھ الحالة السابقة ولكن في 

أما ھنا فیسأل البرنامج ھل    windowالحالة الثالثة یتم انتقاء جمیع العناصر عن طریق نافذة  

یتم انتقاء جمیع   enter enterللموافقة أي أننا بكبس   enterاختیار الجمیع حیث نكبس ترید 
العناصر فورا 

  Tr                                               تصبح جمیع العناصر منتقاة
  ثم نقوم بالتقلیم حسب المطلوب  

على الحالة األولى والرابعة وفي بعض الحاالت من األجدى اللجوء إلى   %70یعتمد العمل بنسبة  
الحالة األولى    

وھي إدخال نمط تأثیر امتداد العناصر ونفصل ذلك الشكل التالي: الحالة الخامسة

وھمیة      اطع  تق ة نقط

ذي ال زء الج
ھ قطع د نری

 
الذي   A ونرید أن نقوم بتقلیم الجزء من   Aالذي یتقاطع امتداه مع    B لیكن لدینا المستقیم 

  وھمیا عند نقطة التقاطع الوھمیة    B یتقاطع مع 

              edge"e"         B تعلیم حد القطع                       Tr 

      "extend "e            نقلم على الجزء المقلم  

    trim أي تطویلھ وبالتالي فان تعلیمة   Bللمستقیم           extendنالحظ ھنا اننا قمنا بعمل
  التقطت التقاطع وقامت بالتعلیم المطلوب ویكون المسار 

     Tr         تعلیم حد القطع  E         E         B       تقلیم     
  :مالحظة 

یسألنا البرنامج أن ندخل نمط امتداد العناصر وذلك حتى یتم التقاطع   Edgeعندما أخذنا األمر

  بعملھ       Trimالوھمي ویقوم أمر
  :مالحظة
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یكون ھناك احتماالت      Edgeعندما یسال البرنامج إدخال نمط امتداد العناصر عند اختیار

ال الثاني لتتم عملیة وقدا خذنا االحتم Extendواآلخر  no Extendإحداھما افتراضي وھو        
التقلیم ولكن فور االنتھاء من عملیة التقلیم یجب إعادة االحتمال األول افتراضي الن بقاء االحتمال 

وذلك یتم بالعودة إلى األمر واخذ االحتمال األول  نرید تقلیمھا الثاني قد یقلم مستقیمات بعیدة ال
افتراضي أي إعادة الوضع إلى ما كان علیھ    

:الحالة السادسة 

  سیاج  ألقربسیاج وتقوم ھذه التعملیة بالتقلیم نسبة   FINSوھي التقلیم باستخدام تعلیمھ    

:مثال 

 Bو    Aنرید فتح باب بین   

  F                   TR               نعلم كما في الشكل  آ          

آ
لو أخذنا     آخرمثال 
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FINS وعلمنا كما في الشكل  ب

   
سیاج وسیبقى المستطیل المعلم بشكل غامق حرا وإذا  ألقربفانھ سیلغي كل الخطوط المار فیھا التھشیر 

وتستخدم لتقلیم المحاور  OS  إلغاء   FINS  أردنا إفراغھ نعلم علیھ و نحذفھ ویفضل عند استخدام     
  الزائدة عند حدود المبنى

:ة بعلحالة الساا

:EX TRIMتعلیمة خفیة     

  وھي أفضل حالة لحل المثال السابق رولیس لھا اختصا 

:مثال 

دودالمبنى ح
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یطلب خط  یث نبقي مستطیل یمثل حدود المبنىلتكن لدینا المحاور السابقة ب نرید تقلیم ھذه المحاور بح
                       EX TRIM قطع للتقلیم علیھ كحد  أودائرة  أو

نأخذ مستطیل یبعد عن األول مسافة معینة  offsetالمبنى وعن طریق نقوم برسم مستطیل یمثل حدود 

 Exتعلیمة         ثم نقوم بالتعلیم على ھذا المستطیل بعد أخذ ) المستطیل األزرق( لكتابة أسماء المحاور
trim المطلوب كما ھو مبین في الشكلثم ننقر خارج المستطیل فنحصل على  

  

  :EXTENDتعلیمة 

       EXومعناھا امتداد        اختصار  

ولكن بشكل آخر أي نفس روح العمل فھذا األمر یقوم بعمل تحدید للمستقیم   TRIMوعملھا یشابھ عمل  
  إلى الحد الذي نختاره 

:اوال 

ھ الی ممدود

د الممت

ار المخت د الح
داد امت

   select all                         Ex   إلیھنعلم العنصر الممدود                 

                                                                                                                                                                 إلیھنعلم العناصر الممتدة  

  :ثانیا 

االفتراضي فتصبح جمیع العناصر ممدودة الیھا وممتدة ونقوم بالعمل حسب  للخیار Enterنكبس     
المطلوب 
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                            Select  all                     Ex

 كما في الشكل  Edgeیمكن مد عنصرین حتى یلتقیا وذلك بمساعدة تعلیمة    :ثالثا 

  

 االعتبار اخذین بعین  extend "e"         edge"e"                Ex           نعلم العناصر لتلتقي 
   إلیھعنصر ممدد  لكالعناصر 

  :مالحظة خبرة 

                         EX          وكانت جمیع العناصر مختارة أي    EX          في حال كنا ضمن األمر 

وبالعكس إذا كنا ضمن األمر  TRIM  إلى    EXبشكل مستمر تنقلب تعلیمة   SHIFT      وعندما نكبس

TRIM    تنقلب إلىEX   مع استمرار الضغط علىSHIFT    وفي حال إفالتSHIFT  یعود الوضع إلى
  حالھ 

  

  

  

  

  

    : CHAMFERتعلیمة    
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  :ھذه التعلیمة لھا نظامان    Cha                معناھا شطفة    

1-DISTANCE  

2-ANGLE           

: األولولندرس الخیار 

األول
اني الث

طف الش جھة

  
ویھمنا جھة انتقاء العنصر لتحدید جھة الشطفة حیث یقوم  D2والثاني     D1  األولنا العنصر موھنا یھ

وطبعا عندما نختار العنصر من التقاطع إلى األسفل تكون الشطفة      d2ثم     d1البرنامج بقیاس   
  :ي فتصبح الشطفة كما في الشكل ثم الثان األولثم نعلم العنصر  لألسفل

           d1    ChA         Dالمسافة        d2المسافة        D1المستقیم       D 2المستقیم 

    DISTANCE    نستعمل الخیار   CHAMFERوغالبا في تعلیمة    
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:ANGLEالخیار الثاني 

  

باعتبار أن المستقیم األول  @للمستقیم األول ثم تحدید الزاویة     d1 یعتمد ھذا الخیار على تحدید الطول 
  ھو مبدأ الزاویة ولیس األفق كما نعتبر افتراضیا وجھة الدوران 

  ھي زاویة العنصر الثاني ولیس عكس عقارب الساعة كما درسنا سابقا أي ال عالقة للساعة إطالقا 

D1          @          d1       A            CHAنعلم              D2نعلم  

  :مالحظة 

 واذا تابعنا)الصفر,الصفر(ھي d1    ,d2بالعودة للخیار األول نالحظ أن القیم االفتراضیة للمسافات   

تكون قیمة الشطفة الصفر وفقط  d2=0و      d1=0وبكلمة أخرى  أي      d1 ,d2  العمل دون تحدید
  یقوم البرنامج بالتقلیم من الجھة المقابلة لجھة االختیار 

  

  :مالحظة 

فانھ یبقى خیار افتراضي أي في مرحلة ثانیة أردنا استعمال نفس   Distanceفي حال أخذنا الخیار  

  ANGLEة للخیار   وكذلك نفس الشيء بالنسبENTERإنما نتابع   Dاألمر السابق یمكن أن ال نضع  

    UNDOوذلك شریطة أن ال نستعمل  

  : METHODتعلیمة    
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   و      ANGLEھذه التعلیمة تنقلنا من طریقة العمل بالطول والزاویة أو بالطول و الطول أي بین    
DISTANCE   ولكن ھذه التعلیمة غیر مھمة ویمكن االنتقال بواسطةA                                     و             

D      

  : TRIMالخیار 

ولنفرض  NO TRIMھذا الخیار نضع   یمكن وضع ھذا الخیار بشكل افتراضي ودائما وفي حال ال نرید

    TRIMنرید   أننا ال

NO TRIM"N"           T          CHA      ونتابع عملنا كما في السابق 

  :متعدد    MULTIBLEالخیار   

وبنفس  األمرفرة لعدة عناصر دون الخروج من ننلجأ إلى ھذا الخیار في حال الحاجة إلى عمل ش
  المقاییس طبعا  

   M                     CHA                              ونتابع عملنا كما في السابق 

خیار  نأخذبل  Multipleداعي للتفجیر وال داعي ألخذ خیار     فانھ ال   Polyline في حال كون الشكل 

P     أيPolyline  

  ویتم بذلك شنفرة الخط دفعة واحدة 

    P            d2             d1            D                CHA       نعلم الخط 

  فتتم شنفرة كسرات الخط جمیعھا دفعة واحدة وبشكل متساوي 

  

  

  Fillet:تعلیمة 

Modify                               F         ومعناه دمجة من قائمة 

عندما نحدد نصف قطر الدمجة یتعین دائرة وحیدة مماسة للمستقیمین حیث یرسم قوس مماسي ویعمل لھ 
Trim  في حال كان الخیارTrim  طبعا  

    R             Fتقلیم              نحدد نصف القطر     + دمجة                  
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   وطبعا بعد النقر على المستقیمین 

   Multipleفي حال أردنا أن یستمر األمر معنا إلجراء دمجة ألكثر من زاویة فإننا نلجأ إلى خیار

          R     F             Mدمج وتعلیم             تحدید نصف القطر            

  خیارا افتراضیا No Trimطبعا في حال النرید التقلیم فیمكن أن نأخذ 

  A                                                                                     

  

D1               D2                                                                             

  

    Aكما في الشكل ونرید عمل دمجة للزاویة   Polylineلیكن لدینا خط 

  نتبع التالي  

    F        R        نحدد نصف القطر          D1نعلم        D2دمج      نعلم        

حیث یقوم D2یتعلم كل الخط لكننا نتجاھل ذلك ونتابع الخط الثاني  D1ننا عندما نعلم أنالحظ ھنا 

    Polylinyولذلك الداعي لتفجیر Aالبرنامج بدمجة للزاویة 

  : بدون تفجیر طبعا نتبع ما یلي Polylineأما في حال أردنا عمل دمجة لكل زوایا خط 

R     F      تحدید نصف القطر               P      نقر على الخط             دمجة 

  
  : شنفرة المستطیل 

  
  : في حال أردنا رسم مستطیل حوافھ مشطوفھ وبقیمة معینھ لطرفي الشطفة نتبع ما یلي 

                                       Chamfer "C"            Recمسافة الحد األول للشطفة              
              

     
M 2         – First point – othe corner       للشطفة مسافة الحد الثاني                   

في حال أردنا رسم مستطیل ما بعد األوامر السابقة فان البرنامج دائما یقوم برسم مستطیل مشنفر  
مر افتراضیا وللتخلص من ذلك وللعودة لرسم لم نحدد لھ قیمة الشنفرة یأخذ القیم السابقة لأل وإذا
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فیعود ) (0.0مستطیل حوافھ قائمة نعود للمسار السابق مع تحدید المسافة األولى والثانیة للشطفھ 
  البرنامج لرسم مستطیل حوافھ قائمة افتراضیا 

  
    Fillet بالنسبة لرسم مستطیل مدموج الحواف

  
  : نتبع ما یلي 

Rec              F          R               first point           other corner      
  

برسم مستطیالت مدموجة وللتخلص من ذلك نعاود الدخول         Recوطبعا ھنا یستمر األمر   

حیث یعاود رسم مستطیالت قائمة  )0,00(ونحدد لھ نصف القطر Filletإلى األمر الضمني 
  الحواف 

    
  :  خبرة تجریبیة 

حتى یصل أفقیا مع رأس المستقیم    A في الشكل والمطلوب تطویل المستقیم لیكن المستقیمین كما

B  مع عمل نصف دائرة قطرھا البعد بینA,B       
  ألسھل لتحقیق ذلكالحقیقة انھ یمكن الوصول إلى ذلك بعدة طرق تعلمناھا سابقا والطریق او
   
  
  
  
  

A                     B                               

  

            A    Fنعلم المستقیم                  Bنعلم المستقیم                      

  

                S واختصارھا                        Stretchتعلیمة

   
  ومعناھا یمط أو یمد    Modifyمن قائمة  
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وھي تعلیمة جبارة وإذا أتقناھا بشكل جید فإنھا تقوم بعمل كبیر والفن في استثمارھا بشكل صحیح 
وتكمن الشطارة فیھا بفتح نافذة األمر بشكل مالئم حیث یمكن أن نعدل مخطط قدیم أو فیھ مشكلة  

 Copyویشبھ ھذا األمر بخطواتھ خطوات األمر 
تختلف طبیعة تصرف كل عنصر بحسب طریقة تموضعھ داخل ھذه النافذة  لدینا الشكل  ولننظر  - 

  إلى النافذة المنقطة فان ھذه النافذة فیھا أشكال تختلف بحسب توضعھا ضمن ھذه النافذة 
  أشكال طرفیھا خارج النافذة وجزء منھا داخل النافذة  - 1

  أشكال محتواة بكاملھا داخل النافذة   - 2

  أشكال طرف منھا داخل النافذة وطرف خارج النافذة   - 3
یجب االنتباه إلى أن النافذة المفتوحة ھي الخضراء ذات الخطوط المنقطة فقط  - 

  
  كل عنصر على حدة  Polylineمع خط  Stretchتتعامل تعلیمة   - 

كل دائم عندما مفعال بش Orthoیجب أن یكون الخیار  Stretchرا وأثناء اختیار تعلیمة یوأخ - 

ٍنقوم بفتح نافذة تحوي مجموعة من العناصر كما ھو موضح في الشكل           S   نأخذ األمر 

ثم نقوم بتحدید نقطة المسك ثم یطلب البرنامج تحدید النقطة الثانیة ثم نقوم بتفعیل   Enterونكبس 

Ortho  وإعطاء الجھة بالماوس ثم تحدید الطول ثمEnter تتصرف العناصر وفق سوف  وھنا
  : الحاالت اآلتیة

A-  عناصر طرفیھا خارج النافذة وجزء منھا داخل النافذة ھذه العناصر تبقى كما ھي ال تتحرك

   1تمثلھا العناصر 



www.syriabuild.com

454من  69صفحة 

B-  یتغیر طولھا       عناصر محتواة بأكملھا داخل النافذة ھذه العناصر تنتقل انتقال فقط وال

  2     ویمثلھا العناصر 

C- اصر طرفھا داخل النافذة وجزءھا الداخلي داخل النافذة وطرفھا اآلخر خارج النافذة وھذه عن

    3لھا العناصرمثالعناصر یزداد طولھا أو ینقص وت
  
  

  :  Stretchتطبیقات عملیة على تعلیمة 
  

بمقدار     4و3   لدینا المحاور المبینة في الشكل ولنفرض أننا نحتاج إلى زیادة الطول بین المحور

100m    100نقوم بفتح نافذة كما في الشكل ونحدد مسافة بمقدار   
لدینا كریدور كما في الشكل نرید زیادة عرضھ مع المحافظة على أشكال العناصر وأبعادھا  - 

  في مكانھا ولتنفیذ ذلك نقوم بالتالي A , Bوإبقاء العناصر 

وننقر  Enterي ثم نقوم بالضغط على زر نقوم بفتح نافذة تحوي جزء الكریدور العلوي أو السفل

بالمسافة المحددة فنالحظ أن  Stretchإلزالة تحدیدھا ثم نحدد مسافة ونعمل   A , Bعلى العناصر 

بقیت مكانھا  A , Bالعناصر 
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  LAYERS   شریط الطبقات

رشفت المخطط بحیث یصبح أوھي عبارة عن شفافیات نستطیع من خاللھا فرز وفھرست و -
التعامل معھ أكثر سھولة ومرونة وسیطرة علیھ وفي حال أردنا أن نقوم برسم عنصر أو مجموعة 

  عناصر تنتمي إلى طبقة محددة فھي الطبقة الفعالة 
في حال أردنا أن نقوم بتعدیل عنصرا أو مجموعة عناصر التشترط أن تكون طبقتھا ھي الطبقة  - 

  لطبقات وفق ثالث معاییر الفعالة ویتم فرز ا
  طبقة العنصر الفیزیائیة  - 1

  مثال تیار قوي وتیار ضعیف أو صحیة حلوة ومالحة     
  طبیعة العنصر الھندسیة  - 2

  خط القطع  -  )متقطعة(محاور  - ) خطوط متصلة( جدران     
  خبرة الراسم  - 3

..………نوافذ على طبقة   أبواب على طبقة 
                 

            Laاختصار                         Formatمن   LAYER   تؤخذ          
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La               Layer Properties Manager        
  مدیر خصائص الطبقات       

  

إن الطبقات ھي مفتاح تنظیم المخططات حیث یستفید من ھذا التنظیم جیش من المھندسین یعتمد عملھ 
مخططات من التصمیم إلى الترخیص إلى إنشاء المخططات التنفیذیة إلى تنفیذ األعمال وحتى على ھذه ال

فكلما كان ھذا المخطط بطبقاتھ منظم كلما وفر )  أزبلت (الوصول إلى المخططات التنفیذیة التفصیلیة  
  على جیش من المھندسین الوقت والجھد والمعاناة 

نستطیع من خاللھا فرز وفھرست وارشفت المخطط بحیث ھي عبارة عن شفافیات الطبقات و -
  یصبح التعامل معھ أكثر سھولة ومرونة وسیطرة علیھ

ذا الرسم وفي حال أردنا أن نقوم برسم عنصر أو مجموعة عناصر تنتمي إلى طبقة محددة فھ - 
  الطبقة الفعالة  كون علىی
شترط أن تكون طبقتھا ھي الطبقة في حال أردنا أن نقوم بتعدیل عنصرا أو مجموعة عناصر الت - 

  الفعالة ویتم فرز الطبقات وفق ثالث معاییر 
  طبقة العنصر الفیزیائیة  - 1

  مثال تیار قوي وتیار ضعیف أو صحیة حلوة ومالحة     
  طبیعة العنصر الھندسیة  - 2

  خط القطع  -  )متقطعة(محاور  - ) خطوط متصلة( جدران     
   خبرة الراسم - 3

..………بقة   أبواب على طبقة نوافذ على ط
     

  : وھي ثالث Format  خذ من  ؤتLayers  إن أوامر  

Layer                             
Layer States manager
Layer tools                  

- 2D بالنسبة لألمر الثالث تؤجل دراستھ إلى ما بعد دراسة  3D  والى بعد الطباعة ولكن قبل محاضرة
  الرسم وسنقوم اآلن بدراسة نافذة مدیر خصائص الطبقات 

Layer Properties Manager  
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بالنسبة إلى جمیع طبقات الملف style    وھذه الطبقة تعتبر  O  طبقةالنالحظ على ھذه النافذة وجود 

وألخذ فكرة عن ذلك یجب معرفة ما ھي السیاسة العامة للستایالت وتختصر  styles  وعملھا یشابھ عمل
  ھذه السیاسة بان كل ستایل لھ إعدادات 

Standard   أوiso  وھذه اإلعدادات  أو ما نسمیھstyle   أولي في اإلعدادات االفتراضیة یجب
البرنامج من ھذا  هي یأخذذأن ال نقوم بتعدیلھا ألننا إذا قمنا بتعدیلھا بشكل خاطئ فان النسخ ال

    styleوھو أمر موجود في نافذة كل Newجدید من  styleوالحل أن نأخذ  اكون خاطئیالتعدیل 

الستاندر ونقوم بالتعدیل علیھ كما نرید  styleالجدید المأخوذ ھو صورة أو نسخة عن  styleوھذا 

  Oنقوم بأي تعدیل على طبقة  أن ال واستنادا إلى ما سبق فإننا یجب  ھاتإعدادبعد أن نسمیھ ونضع 
ویمكننا أن نعدل كما نرید على بقیة الطبقات 

أو  New layerإلنشاء طبقة جدیدة نعود إلى نافذة مدیر خصائص الطبقات فننقر على األیقونة 

للحصول على طبقة جدیدة ونقوم بتسمیة ھذه الطبقة أو إعادة التسمیة الن البرنامج   All+N  االختصار

بعد التعلیم على الطبقة حیث   كبس زر أیمن+  F2مثال بكبس زر   Layer1 عطیھا اسم افتراضي وھو ی

أي إعادة التسمیة ثم نكتب االسم الجدید عربي   Rename layerحیث نأخذ الخیار  منسدلةتظھر قائمة 
  أو انكلیزي 

ویمكن أن یكون بالعربي  واضح وصریح ویعبر عن ذاتھ یجب أن یكون یجب التركیز على أن اسم الطبقة
   أو االنكلیزي

  مشكلة حرف الواو

 (  نكتب ) محاور( إذا أردنا تسمیة إحدى الطبقات     یعترضنا أثناء التسمیة بالعربي حرف الواو فمثال
مشكلة فإننا فان البرنامج ینشئ طبقة جدیدة وللتغلب على ھذه ال)   و ( نرید أن نكتبعندما  و )  محا

  األمر ثم من  ونخرج من   Ok  ونكبس ) محا (نكتب اسم الطبقة 

    Format                    Rename                Layersننقرمحا                       

یطلب كتابة االسم الجدید وھو محاور وبذلك یكون الموضوع قد أنجز  Renameحیث ھناك مستطیل  
كبیر من المھندسین  عدد وبقدر ما تكون التسمیة واضحة وتعبر عن المضمون بقدر ما توفر وقت وجھد

 Shopالذین سیتناولون ھذه المخططات وبقدر ما یكون العمل جید ومضبوط وھذا یتوج في مخططات 
driving  النھائیة أو في المخططات التفصیلیة  أي المخططات  

  Layer Properties Manager  واآلن نتابع شرح نافذة

  :  الطبقة الفعالة 
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  وھي الطبقة التي یتم الرسم علیھا اآلن ویمكن تفعیل أي طبقة بالنقر على أیقونة 

Set current   لتكون ھي الطبقة الفعالة اعلى النافذة وذلك بعد تحید الطبقة التي نرید تفعیلھا بالنقر علیھ  

  وھناك ثالث طرق لتفعیل أي طبقة  Layersویكون اسم الطبقة الفعالة مكتوب على شریط  

Set currentإما عن طریق أیقونة  
وإما بالنقر مرتین على اسم الطبقة 

فعالة حیث نحدد الطبقة التي نریدھا Layers إما عن طریق القائمة المنسدلة بالنقر في شریط 

  :كیف نحذف طبقة 

 Okثم   Applyثم  حمراء X وشكلھا  Deleteنقوم بذلك بتحدید الطبقة المراد حذفھا ثم ننقر على إیقونة  
  . طبعا وھذا عامة بالنسبة للنافذة 

  Deleteلحذفھا ونرید التراجع عن ھذا الحذف ننقر على    Deleteفي حال حددنا طبقة ونقرنا على 
  . ل الحذف مرة أخرى فیزو

  . فتحذف جمیعا   Applyثم  Deleteفي حال نرید حذف أكثر من طبقة نعلم أو نحدد ھذه الطبقات وننقر 

  : الطبقات الذي ال یمكن حذفھا وھي أربع 

       Oطبقة ال - 
الطبقة الفعالة  - 
الطبقة التي تحوي عناصر  - 

Def Point وھذه الطبقة نشرحھا فیما بعد  -

یمكن  بمحاولة حذف إحدى ھذه الطبقات یعطیك البرنامج رسالة تحدد فیھا الطبقات التي الوعندما نقوم 
  حذفھا 

  : كیف نفرز الطبقات 

Styleندخل علیھا أي تعدیل كونھا  ال  O  الطبقة

  : المخططات التالیة أحد    O ترسم على الطبقة 

الجدران في المساقط المعماریة 
الخطوط الرئیسیة للجوائز 

لوحة تفرید الجوائز 



www.syriabuild.com

454من  74صفحة 

الخطوط الرئیسیة للواجھات ویكون لونھا ابیض وفي حال أردنا أن ندخل لھا مواصفات خاصة 
ونحدد اللون  ) 0.3(ھي  Oفي الطبقة نقوم برسمھا على طبقة أخرى خاصة وتكون سماكة الخط 

حسب الرغبة 

  وعلى الطبقات األخرى نقوم برسم 

المحاور على طبقة 
طبقة  النوافذ على

و جدران القص على طبقة أ األعمدة تھشیر+ أعمدة 
تھشیر البلوك على طبقة + البلوك 

أسماء المحاور على طبقة 
الفرش على طبقة في شقة

یمكن أن یكون الفرش كلھ على طبقة واحدة بل نقوم بوضع كل  أما إذا كنا نقوم بفرش فندق فال 
نوع من الفرش على طبقة 

)غرفة النوم  ( الداخلیة على طبقة مثالالمسمیات 
تھشیر األرضیات أو التراسات على طبقة 

 على طبقة داخلیة أبعاد
 على طبقة العناوین الرئیسیة+ اإلطار + الكلیشة 

جداول على طبقة ال
خط القطع المعماري یكون على طبقة في المقطع المعماري 

العناصر المقطوعة فعلیا على طبقة 

  : ططات اإلنشائیة یكون وفي المخ

على طبقةالتسلیح العلوي حیث یكون خط مستمر 
على طبقةالتسلیح السفلي حیث یكون خط متقطع 

 4T16مثال  على طبقة       أرقام التسلیح

  : وفي مخططات المقاطع 

األساور على طبقة 
قضبان التسلیح على طبقة

الخطوط على طبقة

  : وفي مخططات الصحیة 

على طبقة  الباردة الحلوةالمیاه 
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على طبقة الحلوة الساخنةالمیاه 
على طبقة المالحة المیاه سواد

السكورة على طبقة
على طبقة) بیدیھ  –بانیوھات  –باللیع ( رموز بیاض 

 على طبقةوھذا في حال الصحیة في شقة أما إذا كانت المخططات تعود لمشفى مثال فإننا نضع البانیوھات 
.……………على طبقة والمغاسل

  : أما في مخططات الكھرباء 

التیار القوي على طبقة 
على طبقة  التیار الضعیف

على طبقةمثل المفاتیح أو الكامیرات رموز الكھرباء 

ویفیدنا وضع كل رمز على طبقة من أجل حساب الكمیات

  : أما مخططات المیكانیك 

خطوط الصاعدة على طبقةال
ةعلى طبق الخطوط النازلة 

  ......وكل شي لم نذكره یمكن أن نقدره ونضعھ في طبقة مناسبة وھكذا

  : كل عنصر ینتمي إلى طبقة محددة یأخذ خصائص الطبقة التي ینتمي إلیھا وھي ثالث 

  . سماكة الخط    -   نوع الخط   -  اللون

  : في حال إنشاء طبقة جدیدة ھناك أربع خطوات 

إعطاءھا اسم وثالث خصائص 
 Okلون حیث ننقر على مربع اللون فتظھر نافذة اللون نختار اللون ثم نختار ال

اختیار الخط فھو مستمر أو متقطع
إعطاء سماكة للخط

فتظھر شاشة أو نافذة فارغة نقوم بالنقر على   Continuoالخط ننقر على نوع  وعندما نرید تغییر  

Load   لتحمیل الخطوط فیعرض علینا عدد من الخطوط حیث نختار إحداھا وننقرOk  للموافقة ویتم
  االتوكاد العامة إلى مكتبة الملف الخاصة بنا  مكتبة تحمیل الخطوط من

  : أنواع الخطوط 
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– Acad                متقطع  Iso  02w100

– Acadخط ونقطة  Iso 04w100                

Ok  ب  الخط الذي نریده ونوافق  على ونعلم

  . حیث یقوم البرنامج بتحمیل الخط إلى ملفنا ونقوم باستخدامھ 

  : متى نستخدم كل نوع من أنواع الخطوط 

Acad – Iso  02w100     
  یستخدم الخط المقطع عندما یعبر عن خط القطع وعندما یعبر عن خط وھمي 

  التسلیح السفلي یكون خط متقطع    -     

  التیار القوي والضعیف یكون الخط متقطع   -      

Acad – Iso 04w100      .     .     .       .

  في المحاور   المتقطع ونقطة   یستخدم الخط 

ترقیم إلى آخره   - أبعاد  -  تھشیر  -   فیما عدا ذلك نستعمل الخط المستمر جدران

  

  : لخط سماكة ا

    Layer properties managerمن نافذة 

  للموافقة   okحیث تظھر لنا نافذة ومنھا نحدد سماكة الخط المطلوب ثم ننقر  Line weightننقر على

     5. – 3.  – 2. –      السماكات ھي

  متى نستخدم كل نوع من ھذه السماكات 

  /     3./السماكة         

  3.   رسم بسماكة ت   /  0/   في الطبقةكل العناصر المرسومة 

  /  5.  /السماكة          

  . تستعمل ھذه السماكة في الخط  المتقطع والذي یعبر عن خط القطع 
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السماكة حسب  ىكما یستعمل في رسم العناصر المقطوعة قطع حقیقي في المقطع اما باقي العناصر فتعط
  نوعھا 

  : مثال 

مثل  ) 5.( ب        معماري فإننا نرسم العناصر المقطوعة قطع حقیقيإذا أخذنا مقطع في مخطط 
  الجدران المستمرة والسقف واألرضیة

سم )  3.( أما إذا كان لدینا جدار یمكن أن نراه في الرسم وال یصل إلى خط القطع فان سماكتھ تبقى  

   0 ألنھا مرسومة في طبقة 

   )  2. (وأما باقي العناصر من أبواب ونوافذ فتبقى 

   )  2.  5( الخط االفتراضي  : مالحظة 

عندما نقوم بإنشاء طبقة نقوم بتحدید أربع خصائص لھا وھي االسم واللون ونوع الخط وسماكتھ وجمیع 
  .العناصر التي تنتمي إلى ھذه الطبقة تحمل خصائص ھذه الطبقة 

  

  : مالحظات عامة 

ثم     0الطبقة نقف على أي عندما نرید إنشاء طبقات   0یفضل دائما إنشاء الطبقات انطالقا من الطبقة 

حتى  0 ھي ستایل عام للطبقات وتأخذ الطبقة الجدیدة خصائص   0  نقوم بإنشاء الطبقات حیث أن الطبقة
  نعدلھا 

  یفضل إنشاء الطبقات أول بأول حسب الحاجة 

  ) 3.( السماكة  0أول عملیة یجب إجراءھا في الطبقات ھو إعطاء الطبقة  

  : المیزات المساعدة 

  off   - on:     غال الطبقة شإطفاء و ا

فان العناصر فیھا  off  عندما تكون الطبقة في الوضع و عن طریق أیقونھ على شكل لمبة كھرباء

یمكن التعدیل فیھا  یمكن رؤیتھا وال ال
یمكن طباعتھا  ال

ولكن یمكن الرسم علیھا نظریا ولیس عملیا 
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: التفریز 

و یتم بالنقر على إیقونة صفراء دائریة حیث تتحول إلى بیضاء مثلجة وتتمیز الطبقة المجمدة 

ال یمكن رؤیة أو تعدیل أو طباعة أو الرسم في الطبقة المجمدة 
ال یمكن تفریز الطبقة الفعالة 

ریز في أو أكثر ولكن تفیدنا عملیة التف %95بنسبة    off-on  تتطابق میزات التفریز مع میزات
ا نتعامل مع نالتخفیف من ثقل الملف الن التفریز یعزل جانبا جمیع ملفات الطبقة المجمدة ویجعل

بقیة الملفات بسھولھ 

: قفل وفتح الطبقات 

  . ویتم ذلك بالنقر على أیقونة على شكل قفل بالفتح أو اإلغالق 

ومیزة الطبقة المقفلة انھ یمكن الرسم فیھا ویمكن طباعتھا ولكن ال یمكن التعدیل فیھا ویمكن رؤیتھا باھتة 

    unlock or lockمتى نستخدم      

بھا فإنھا توضع على طبقة  العبث مثال نستخدم عندما یقوم المساحین برسم نقاط أساسیة غیر مسموح
دم المس بھا أو مثال عندما نقوم برسم التیار الضعیف ویلزمنا أن ونقوم بقفل ھذه الطبقة حرصا على ع

  . نرى مسار الكابالت في التیار القوي دون المساس بھا فإننا نقوم بقفل طبقة التیار القوي 

New layer vb frozen in all view ports 

وسنتعرض لھا   3D وتتعلق ھذه المیزة برسم   New layer وھي میزة على شكل أیقونة جانب أیقونة 
  الحقا 

  plot  

وھي میزة على شكل طابعة ونلجأ إلیھا عندما   نرید رؤیة طبقة ما أثناء طباعة طبقة أخرى ولكن ال نرید 
ثناء الطباعة أ حیث تظھر   no plotفتصبح     plotلھا أن تظھر في الطباعة ولذلك نعلم على أیقونة 

  . ولكنھا ال تظھر في اللوحة المطبوعة 

New vp freeze   

     3Dوھذه المیزة تتعلق بالمیزة الرابعة وسنتعرض لھا في
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  : مالحظات 

في حال أردنا معرفة انتماء أي عنصر من العناصر إلى أي طبقة فإننا نقوم بالنقر على ھذا 
ورغم رؤیتھا    Layers إلیھا في شریط األدوات العنصر حیث یتحدد فتظھر الطبقة التي ینتمي 

للخروج فتعود الطبقة الفعالة إلى  )Esc(  في شریط األدوات فإنھا ال تكون طبقة فعالة ونضغط 
. مكانھا 

لجعل طبقة إحدى العناصر الرسومیة فعالة نتبع 
Format           Layer tools          Make objects layer current     

  
  ة فعالة وبتحدیده یتم ذلك تویطلب البرنامج تحدید العنصر الذي نرید أن تكون طبق

في حال أردنا نقل عنصر ما من طبقة إلى طبقة أخرى محددة فإننا نعلم على ھذا العنصر أو 
ونقوم    layersمجموعة عناصر في ھذه الطبقة ثم ننقر على القائمة المنسدلة في شریط األدوات 

والخروج یتم األمر وتكسب العناصر     Escى الطبقة التي نرید نقل العناصر إلیھا وبكبسبالنقر عل
المنقولة خصائص الطبقة الجدیدة بینما تخسر خصائص الطبقة األم 

ھل استطیع أن ارسم عنصر أو مجموعة عناصر تنتمي إلى طبقة محددة ولكن خصائصھا مغایرة 
 ؟ لیھاإللطبقة التي ینتمي 

: واب نعم وسنرى كیف والج    

مستطیالت وسھم إلى جانب كل مستطیل وكل  ثالثحیث یوجد فیھ  properties  نا شریط األدوات یلد
مستطیل فیھ یعبر عن إحدى خصائص العناصر الثالث اللون ونوع الخط وسماكتھ وبالكبس على السھم 

 Byالخیار   ناى طبقة ما وأخذتظھر قائمة منسدلة من الخصائص فمثال إذا أردنا أن نرسم عنصر عل
layer    فان العنصر المرسوم یأخذ نفس خصائص تلك الطبقة وإذا أردنا أن نرسم ھذا العنصر

بخصائص مختلفة فإننا نكبس على السھم ونقوم باختیار الخاصة التي نرید وبرسم العنصر المطلوب یكون 
  By layerننتبھ إلى إعادة الوضع  ھذا العنصر ینتمي إلى ھذه الطبقة ولكن خصائصھ مختلفة و

في حال وجود طبقات كثیرة ونرید إطفاؤھا واإلبقاء على واحدة فقط فانھ من الصعب إطفاء كل 
  ولذلك نلجأ إلى الطرق التالیة إلطفاء الطبقات  ةواحدة على حد
    Layer properties Managerنفتح النافذة   

نافذة تحوي جمیع الطبقات ثم ننقر على إحدى اللمبات فیسال  نقوم بتحدید جمیع الطبقات عن طریق فتح
یقوم البرنامج بإطفاء جمیع    ok   جابة بنعم مع البرنامج ھل ترید إبقاء الطبقة الفعالة مضاءة وباإل

فیقوم بإطفاء الطبقات جمیعا ثم نقوم نحن بالنقر على اللمبة للطبقة   ال  جابةالطبقات عدا الفعالة وأما باإل
أو ننقر خارجا إلزالة التعلیم ثم نكبس على اللمبة التي  ةالمنسدل   layerلتي نرید رؤیتھا من قائمة   ا

       ok نرید ثم 
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- on   وھذا الكالم یسري على القفل والتفریز ولكن غالبا ما یستعمل في  off   

   حیث تتحدد جمیع الطبقات ثم نتابع كما في السابق    ctrl +Aبكبس زر  - 2

حیث تتحدد جمیع الطبقات ونتابع   Select allأو بكبس زر الفارة األیمن ومن القائمة المنسدلة نأخذ  - 3
  كما أسلفنا 

New group filter    

  إلى الیسار في األعلى new groupنرى أیقونة  -   Layer properties manager  - عندما نفتح نافذة 

  : لمحة عامة 

تصادفنا ....... وصحیة وكھربائیة كبیر فیھ عدة اختصاصات معماریة وإنشائیةنا مشروع یفي حال لد
قاتھا المتعددة ویصعب التعامل مع ھذا العدد الكبیر من الطبقات بمشكلة التنسیق بین ھذه المخططات بط

كمن دون وجود آلیة سھلة للوصول إلى الطبقة المطلوبة والتعدیل علیھا دون المساس ببقیة الطبقات وھنا ت
ل جمیع االختصاصات فمثال إن مأھمیة فرز تلك الطبقات وتنظیمھا في مجموعات منسجمة تسھل ع

مخططات الجدران والنوافذ والمحاور البد منھا لجمیع االختصاصات بینما مخططات الزخارف والنقوش 
ختصاص أن والتفصیالت المعماریة ال تھم مھندس الكھرباء والعكس صحیح مع االحتفاظ بإمكانیة كل ا

یدخل إلى طبقات أي اختصاص آخر في حال الحاجة للتنسیق وتقوم فكرة الكروبات لحل ھذه المشكلة 
  . بالتطبیقات التي سنراھا الحقا 

  : فكرة عمل الكروبات 

  : إن المخطط المعماري ھو الوحید الذي یقسم إلى قسمین 

ھذه       المخططات المذكورة ویضم مخططات الجدران واألعمدة والنوافذ واألبواب و  :عام 
  . یجب أن تكون حاضرة أمام الجمیع فھي قاعدة عمل كال منھم 

یضم النقوش والزخارف والدیكورات والتفصیالت المعماریة وغیرھا وكلھما تھم  :معماري  
بالدرجة األولى أصحاب االختصاص ولذلك ننشئ كروب یضم المخططات التي تھم الجمیع 

ینتھي المعماري من إنھاء تفصیالتھ المعماریة الخاصة بھ واضعا إیاھا ضمن  ونسمیھ عام وعندما
كروبھ المعماري یقوم بإطفاء كروبھ حمایة لھ ویخرج وعندما یأتي مھندس الكھرباء یرى أمامھ 
فقط الكروب العام الذي یعتمد علیھ في إنشاء الكروب الخاص بھ وعندما ینھي یقوم بإطفاء كروبھ 

لیرى أمامھ فقط الكروب العام فیفتح كروبھ وھكذا وكال منھم یستطیع  لمیكانیكویأتي مھندس ا
الدخول إلى كروب األخر إذا ما احتاج شي ما منھا یقفلھا ویخرج بعد أن یقاطع عملھ مع اآلخرین 

 .

. وسنرى كیف نطبق ذلك عملیا 
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  : كیفیة التعامل مع الكروبات 

م ال وفي حال اإلیجاب وقبل أفي البدایة یجب أن نعرف ھل نرید رسم المخططات عن طریق الكروبات 
بفتح كروب نسمیھ عام ونقف على ھذا الكروب   new group filterالرسم نقوم وعن طریقة أیقونة  

ة على ھذا الكروب ونقوم بإنشاء الطبقات والرسم علیھا ما یھم جمیع االختصاصات كما أسلفنا وتتم الموافق
ناھا إضافة أنجد الطبقات التي انش   layerعندما ننقر على شریط األدوات  ھونالحظ أن   okبالنقر على  

  . آلن امي إلى ھذه الطبقة إنما ألنھ ھو الطبقة الفعالة تھنا لیس ألنھ ین  0  ووجود الطبقة    0   إلى الطبقة

newثم یأتي المعماري لینقر على أیقونة   group    حیث ینشى كروبھ ویسمیھ معماري ویقوم بإنشاء
  طبقات خاصة بھ ویحدد میزاتھا ویرسم علیھا ما یتعلق باختصاصھ 

تظھر أسماء الكروب المعماري فقط إال إذا كان احد طبقات    layer  نالحظ انھ على القائمة المنسدلة
  المعماري + مات كافة طبقات العام العام فعال فانھ یظھر معھا أما على الرسم فانھ تظھر رسو

الن إذا أراد المعماري الخروج وإغالق كروبھ فانھ یقف على الكروب المعماري وبالنقر بزر الماوس ا
  ھناك أربع خیارات   visibilityاألیمن تظھر قائمة منسدلة ومن 

 on – off – thawed – frozen   

  تجمید   –تذویب  –إطفاء  –إشعال  

  . إلطفاء ملفھ أو كروبھ ویخرج    off یقوم المعماري بالنقر على  

 new groupمنووعندما یفتح الملف ال یجد أمامھ سوى الكروب العام حیث الن یأتي مھندس الكھرباء ا
واذا  یفتح كروب جدید یسمیھ كھرباء ثم یقوم بإنشاء طبقاتھ والرسم علیھا معتمدا على الكروب العام     

بإمكانھ الدخول إلى ھذا الكروب وإطفاء الطبقة التي تضایقھ وإذا احتاج إلى التنسیق  أحد الطبقات ضایقتھ
   مع المعماري فانھ یقوم بفتح كروب المعماري عن طریق 

  Visibility                     on                                    زر یمین    

وإذا انتھى من عملھ یقوم بالوقوف على كروب    off  یقوم بالتنسیق المطلوب ثم یقوم بإغالق المعماري 
  الكھرباء 

Visibility                  off                                 زر یمین  

  الكروب العام فقط ویبدأ بإنشاء طبقاتھ ومفتوح أمامھ  لیفتح كروبھ ویسمیھ المیكانیك یأتي مھندسثم  

حیث ینسق ما یرید ثم یضع    0nوإذا احتاج إلى أي تنسیق مع كروب الكھرباء یدخل إلى الكروب ب 

off  ویخرج وھكذا………..  
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ALL    

– onعندما ننقر على ھذه االیقونھ تظھر طبقات كافة الكروبات التي بحالة  off     ونالحظ انھ على لوحة

    on  الكروبات التي بحالةتظھر إال طبقات  الرسم ال

All used layer   

  عندما  ننقر على ھذه االیقونھ تظھر لنا الطبقات التي نقوم باستعمالھا 

في حال حذف احد الكروبات فان الكروب یحذف ولكن الطبقات الخاصة بھ ال تحذف ویتم حذف 
  الكروب فقط 

Delet            قائمة منسدلة          زر یمین للماوس          وقوف على الكروب  

  :  كیف ننقل طبقة من كروب إلى آخر 

  یمكن أن نرسم طبقة في كروب بالخطأ ونرید إعادتھا إلى كروبھا الصحیح 
تنتمي إلى أي من الكروبات السابقة التي انشاناھا ولكن یحتاجھا الجمیع الن  ال   0  الطبقة 

الرسومات التي علیھا یعتمد علیھا كافة االختصاصات ولذا یجب أن تكون موجودة في كروب 
  العام 

  : كیف یتم النقل 

وم بسحب الطبقة نقو سرنقوم بالتعلیم على الطبقة التي نرید نقلھا وبالضغط المستمر على زر الماوس األی
 وھكذا ننقل الطبقة  \   Apply + ok\حیث یتحول المؤشر إلى سھم ونضعھا في الكروب الذي نریده ثم 

  إلى الكروب العام   0

نالحظ ھنا انھ إذا  نقلنا طبقة إلى كروب معین فان الكروب األساسي یبقى محتویا لھذه الطبقة أي أن 
وفي حال أردنا إلغاء انتماء     ok  ذا الوضع یناسب عملنا نوافقالطبقة تصبح حاملة جنسیتین فإذا كان ھ

ھذه الطبقة إلى الكروب القدیم فإننا نقوم بالوقوف على ھذه الطبقة أي تعلیمھا ونضغط بالزر األیمن 
وبالنقر على ھذا الخیار    Remove from group filterللماوس حیث تظھر قائمة منسدلة نختار منھا 

  المختارة تحمل جنسیة واحدة وھي الكروب الجدید تصبح الطبقة 

  :مالحظة  

لرؤیتھا والقیام بنقلھا   Allتنتمي إلى أي كروب فإننا نلجأ إلى الخیار  وباعتبار أنھا ال \ 0\بالنسبة للطبقة  

  Removeتحتاج إلى  تنتمي إلى أي كروب فإنھا ال وباعتبار أنھا ال

  : معلومة عامة 
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  : د النوافذ من االتوكاد فإننا نتبع ما یلي إذا أردنا طباعة اح

في لوحة المفاتیح ثم نضع برنامج الرسام ومن  print screenعندما تكون النافذة أمامنا نكبس على 
ننقر على  د طباعتھا ثماتحریر نأخذ الخیار لصق ثم من أیقونة تحدید نفتح مستطیل لتحدید الصورة المر

سدلة لصق حیث تظھر ننفتح برنامج الوورد ونكبس الزر األیمن ونختار من القائمة الم الخیار لصق ثم
  .الوورد ثم نقوم بعملیة الطباعة النافذة على 

  

  

Block  

    ومعناه القالب     Drawمن قائمة  

  ما ھي البلوكات ؟

كرسي توالیت أو  البلوكات ھي عبارة ملفات اتوكاد محضرة مسبقا مثل سریر نوم أو خزانة مالبس أو
مصباح كھربائي والغایة من تحضیرھا مسبقا توفیر وقت مستخدم االتوكاد باستحضار ھذه الملفات من 
مكتبة االتوكاد  كما انھ یمكننا صنعھا في حال احتجنا إلى بلوكات خاصة غیر موجودة في المكتبة ویتكرر 

  في ملفنا یھا الحاجة إل

  ما ھو مبدأ عمل البلوكات ؟

تقوم على فكرة البلوكات فإذا ما أردنا صناعة لعبة من العاب األطفال مثال  الحدیثة ھضة الصناعیةإن الن
القالب  تشبھ فإننا نقوم بعمل قالب معدني لھذه اللعبة ومن ھذا القالب یمكن صنع مالیین األلعاب والتي

   تماما 

  مفردھا نرید صنع كل لعبة ب اوتصور توفیر الجھد والمال في ذلك إذا ما كن

لیھ فكرة البلوكات في االتوكاد فمثال سریر النوم في فرش عي تقوم لذإن ھذا المبدأ ھو نفسھ المبدأ ا
أو ما  الحدیثة المخططات المعماریة سیعاد رسمھ مرات ومرات فلم ال نضع قالبا لھ على مبدأ الصناعة

  نسمیھ بلوك في االتوكاد فتصور التوفیر للجھد الذي نجنیھ من ذلك 

  واآلن ما ھي خطة عملنا لفھم ھذا الموضوع

تعلم كیفیة إنشاء بلوك داخلي 

ن ھذا البلوك فقط موجود ضمن الملف الذي نعمل بھ وإذا فتحنا أأي مرتبط بالملف نفسھ ونقول داخلي أي 
  ملفا آخر فإننا ال نجده 
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  تعلم كیفیة إنزال بلوك داخلي 

ھذا الملف فقط وإذا قمنا بإنشاء ملف جدید ال نجد فیھ ھذا بناه وأنزلناه ولكنھ مرتبط أطبعا ھذا البلوك انش
  ؟  الیھ السابق ضمن الملف الجدید   إذا ما احتجنا نفس البلوك البلوك  فھل ننشئ

  وھذا یقودنا إلى الفقرة التالیة

  تعلم كیفیة إنزال بلوك من ملف ما إلى الملف الذي نعمل بھ 

  والجواب ال وسنرى لماذا  ؟    مثالي وھل ھذا الحل

  إذا ما ھو الحل ؟    

جدید نرسم فیھ البلوك  الحل في صنع بلوك خارجي یمكن تناولھ في أي ملف نرید أي یمكن أن نفتح ملف
  وقت الحاجة التالیة ونقوم باستحضاره في ملفاتنا      Saveالمطلوب ثم نحتفظ بھذا الملف   

  دنا إلى ووھذا یق

  وتحدید طرقھ وذلك حسب طریقة صناعتھ ) مكتبات ( لم كیفیة إنزال بلوك خارجي تع - 4

  تعلم كیفیة صناعة بلوك خارجي مباشرة 

  سنراھا فیما بعد  التي وھنا التعلیمة الخفیة

   مالحظات وتوصیات ھامة جدا - 6

  

وسنبدأ بالفقرة األولى أي تعلم كیفیة إنشاء بلوك داخلي أي مرتبط بالملف ذاتھ 

Draw                       Block                     Make block          
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           Block Definitionوھنا تظھر لنا نافذة 

  

  ولنقوم بدراسة خیاراتھا 

  :ھامة  ة مالحظ

أي سورس البلوك   0 إلى الطبقة  تنتمي یجب أن تكون العناصر األصلیة التي نرید صناعة البلوك منھا

     0وبالتالي یصبح البلوك ینتمي إلى الطبقة     0  مصدره ھو الطبقة أو

   ةیلوك لنقوم بصنعونعود إلى النافذة السابقة 

نقوم بتسمیتھا اسما واضحا وصریحا ویعبر عن ذاتھا ویجوز أن یكون بالعربي أو االنكلیزي 
                                  Base pointنحدد نقطة اإلنزال 

وخیارات غیر مفعلة من حیث المبدأ ھناك خیارات مفعلة في ھذه النافذة  

  ھذا ھو الوضع االفتراضي إال إذا كانت توجد حاالت خاصة  أن ن البرنامج یعتبرأوك
  

- specify on      على الشاشة اإلنزال ط نقطةاالتق screen  
  

تحدید نقطة اإلنزال مباشرة على  مجالبرنا ھذا الخیار غیر مفعل افتراضیا وفي حال تفعیلھ یطلب
  الشاشة ویفضل عدم تفعیلھ 
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  pick  point                               تحدید نقطة اإلنزال 

Xما عن طریق اإلحداثیات إویتم  . Y . Z   وھذا نادر أو عن طریق تحدیدھا مباشرة من أیقونة

pick point                  
  حیث تعیدنا إلى شاشة الرسم وننقر بالفارة على النقطة التي نریدھا نقطة إنزال 

تحدید العناصر التي نرید صناعة البلوك منھا 

  العناصر  انتقاء أیضا ھناك خیارات في         

 specify on- screen                                                    
  وھو غیر مفعل افتراضیا 

یطلب البرنامج تحدید عناصر صناعة البلوك على شاشة الرسم    ok  وفي حال تفعیلھ والنقر على
  وھذا غیر محبذ 

Select objects                                                          
  

منھا البلوك حدد العناصر التي یصنع تة تھذا الخیار عندما نزیل تفعیل الخیار األول وبواسطیتفعل 
  حدد بموجبھا موقفنا من العناصر األصلیة التي صنع منھا البلوك نولھذه العناصر ثالث خیارات 

  
                 Retain                    أي حافظ على العناصر األصلیة 

Convert  to block                       

  أي ال تحافظ على العناصر األصلیة وإنما حافظ على شكل البلوكھ           

  Delete                واحذف العناصر األصلیة  ةاصنع بلوك

ألنھ في اغلب األحیان بعد أن نصنع البلوك ال تھمنا العناصر   Deleteوغالب الخیارات ھو  
  األصلیة 

  
أي التصرف                                                      Behaviorخیارات 

Annotative                                                                                 

   ة كما نحدده ولكن ھذالبلوكباخاص   Scaleومعنى ھذا الخیار أن یعطینا قیاس    
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 أي ضاعف مقیاس البلوكة فیمكن أن یكون  ) 2 (  ترنا لھ مقیاسخفمثال إذا االخیار لھ محاذیر كثیرة 
  یتداخل العنصران  حیث جانبھبعنصر آخر  ھناك

ولذا ومن الخبرة العملیة یمنع منعا باتا تفعیل ھذا الخیار وحتى في أي مكان آخر نجده أي ال ننشئ منھا 
     standardمن  انطالقا ننشئھا مابل دائ عندما ندرس الستایالت وذلك بلوك وال ستایل

Scale uniformly                                مقیاس بشكل منتظم 

  اثناء قیامنا بصنع البلوكة  في حال تفعیل ھذا الخیار

نالحظ في  إحداثیات    Insertطبعا بعد تحدید اسمھا وانتقاءھا وتحدید نقطة إنزالھا وبعد أن نفتح نافذة   

Scale    أنX    فقط مفعلة بینما Z ,  y  غیر مفعلة أي أن ھذا الخیار یفرض أي تغییر في مقیاس  X   

,  Z  یتبعھ مباشرة تغییر مقیاس      X  وھذا ال بالئمنا االلتزام بھ ولذا یفضل عدم تفعیل ھذا الخیار وفي

الذي یوفر لنا تفعیل ھذا    Z , Y, X بما فیھ إعطاء نفس المقیاس ل    Z , X ھذه الحالة یتم تفعیل مقیاس  
  الخیار والخالصة یفضل عدم تفعیلھ  إطالقا 

                                        Allow explodingمیزة تفجیر البلوك 

ھذا الخیار حتى یكون لنا  تفعیل تفعیل ھذا الخیار فانھ ال یسمح لنا بتفجیر البلوك ولذا یفضل عدم في حال
  وال نخسر ھذه المیزة  ھالتفجیر أو عدمحریة 

Block unit        البلوك   واحدات

  تم وضع ھذا الخیار  2006 اتفقنا أن البلوكة ال واحدة لھا ولكن في اتوكاد 

عندما نفرض أننا  أنھ إلنزال البلوكة بوحدات معینة ولكن ھذا الخیار جلب لنا مشاكل أثناء التنزیل حیث
 بإنزال البلوكة البرنامج فعندما ما یقوم   centimeterھي   unitنعمل بالسنتمتر وطبعا نفرض أن    

  مرسومة باألنش مثال إذا كانت البلوكة  وذلك  cmیقوم بالتحویل إلى  فانھ

  ار إطالقا عندما نختارالتي نرید إنزالھا كما ھي ولذلك نلغي ھذا الخی وھذا یؤدي إلى تغیر مقیاس البلوكة
unit lees      أي نطلب من البرنامج أن ال یتدخل في المقاییس وینزل البلوكة كما ھي  

ارتباط تشعبي      hyperlink        خیار 
  

مج الكمبیوتر حیث أننا عندما نكون في برنامج معین ونرید أن نستعین اوھو عام في جمیع بر
  فمثال إذا كنا في  ھذا الخیارفإننا  نلجأ إلى  خرآببرنامج 

حیث یقوم البرنامج         Excel أو     word برنامج االتوكاد ونرید أن نستعین ببرنامج 
  ونادرا ما نحتاج إلى ھذا الخیارباستحضار البرنامج الذي نریده لیساعدنا في بعض القضایا 
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      open in block editor       افتح برنامج تعدیل البلوكات 

  
 ءإلنھا   okویفضل عدم تفعیلھ دائما وفي حال تفعیلھ وإكمال عملیة صناعة البلوك والنقر على 

وفي ھذه النافذة  نقوم بعملیة التعدیل كما أن  قالب البلوكة العملیة فان البرنامج یفتح نافذة لتعدیل
ذه العملیة ھي تغییر في ھذه النافذة تحل لنا الكثیر من مشاكل البلوكات ویجب أن ننتبھ ھنا أن ھ

ما بعد أما في خالتنا ھنا فلسنا بحاجة للتعدیل ألننا نقوم بصناعة فیوسنتعرض لذلك  القالبشكل 
وإذا احتجنا أي تعدیل ندخلھ مباشرة في عملیة الصناعة ولذلك یفضل عدم تفعیلھ أثناء  حالیا البلوك

ندخل حیث على بلوك مصنع مسبقا جل إدخال تعدیالت أصناعة البلوك ویفعل بعد الصناعة من 
  إلى القالب األساسي ونحل المشكلة

  
Insert                  تعلم كیفیة إنزال بلوك داخلي - 2

  اآلن كیف نستحضرھا وقت الحاجة   سندرسوفیما سبق تم تصنیع البلوكة وتخزینھا بعد تسمیتھا 
     I                             بعد أن نكبس 

نالحظ فیھا أن جمیع البلوكات التي قمنا بتصنیعھا موجودة     Insert لنا البرنامج نافذةیفتح 

البلوكة   یتم تنزیل  ok  وإذا اخترنا أیا منھا وبالموافقة     name  جانب  السھمعلى  ننقرعندما 
  المطلوبة 

                      Insertواآلن نقوم بشرح مفصل لنافذة 

  

 لنا النافذة وكالعادة فیھا األوامر التي نریدھا مفعلة والتي ال تظھر                  Iعندما ننقر  
ھا إال وقت الحاجة تكون غیر مفعلة  دنری
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Name                                                                                             
عندما ننقر على السھم تظھر قائمة منسدلة تحوي أسماء جمیع البلوكات التي تم تصنیعھا مسبقا 

یقوم البرنامج باستحضار البلوكة المسماة ممسوكة من      Ok  وبالنقر على إحداھا وبالموافقة 
  . نقطة اإلنزال التي اخترناھا أثناء التصنیع 

                                                   Insertion Pointاخذ اإلحداثیات 

                 Specify on Screenحدد نقطة اإلنزال من سطح الرسم 
  

وھي في    X , Y ,  Zفي حال إلغاء ھذا الخیار فان البرنامج یطلب تحدید إحداثیات نقطة اإلنزال 
   على شاشة الرسم الخیار یفضل دائما تفعیل ھذا ولذلك اغلب األحیان غیر متوفرة لدینا

Scale                                                                                         

Specify on screen                                                               
  

  عدم تفعیل ھذا الخیار نالحظ انھ یوجد خیارات افتراضیة  حال في
X  , Y ,  Z        طبعا   Z     2ال تلزمنا فيD  

1 , 1   1وھذه الخیارات ھي وكة بنفس األبعاد وإذا لفانھ یتم إنزال الب   Okوعند النقر على   ,

   X  في مستطیل    Z  إننا نضع ف    X = Zبالضعف  X   أردنا مثال مضافة أبعاد البلوكة من جھة 

وھكذا إذا   Y  وثابت من جھة    X  وكة طولھا مضاعف من جھة لتظھر الب     Okوبالنقر على 

أو   Yأو   X وكة من جھة لمعا أي یمكننا تحدید المقیاس للب  X  , Y  أردنا مضاعفتھا من جھة 
  االثنین معا 

Uniform  scale                                                               
   X   ویبقى أن نقوم بتحدید مقیاس تكبیر   Y  ,  Z وفي حال تفعیل ھذا الخیار فانھ یتم التعتیم على 

حاجة لھا  وھذه الخدمة ال   Z , Yبنفس القیمة دون أن نحتاج أن نضع قیما     Z , Yلیقوم بتكبیر  

نضع لھما   X   بنفس قیمة    Z , Yویفضل عدم تفعیلھ ألنھ لو أردنا التكبیر طبعا أو التصغیر  
نفس القیمة دون الحاجة لتفعیل ھذا الخیار 

Specify on screen                                                                

  وفي حال تفعیل الخیار  

وك والنقر على شاشة الرسم فان البرنامج لإلنزال الب   Okوبالنقر على       X , Y , Zفانھ نالحظ تعتیم 

  ل عن معامل مقیاسأسیوبتحدیده وكبس انتر یعود ل   X  ل في سطر األوامر عن تحدید معامل مقیاس أیس

Y  حاجة لتفعیل ھذا  حظ ھنا أن الوك بالمقاییس التي حددناھا وناللوبتحدیده وكبس انتر یتم تنزیل الب
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ینتھي عملنا كما   Okوبالنقر على    Insertعلى نافذة     Y , X یمكن أن نحدد مقیاس  ألنناالخیار 
  ذكرنا سابقا 

                                                          Rotationتدویر            

Specify on screen                                                         

وك مدورا بزاویة معینھ على شاشة الرسم فإننا نضع قیمة لفي حال عدم تفعیل ھذا الخیار ونرید إنزال الب
  . مطلوبة یظھر الشكل على شاشة الرسم مدورا بالزاویة ال  Ok وبالكبس    Angle الزاویة المطلوبة 

فان الشكل یظھر   Okتم تعتیمھ وبالنقر على    Angleوفي حال تفعیل ھذا الخیار نالحظ أن مستطیل  
على الشاشة وبالنقر على الشاشة إلنزالھ یسال البرنامج عن الزاویة التي نرید إنزال الشكل بھا وعندما 

ل ھذا الخیار ویكفي أن نحدد زاویة حاجة لتفعی نحددھا ونكبس انتر یتم المطلوب ونالحظ ھنا انھ ال
  ویكون األمر قد انتھى    Okونكبس    Insertالدوران على نافذة 

Block unit                                                                      

د قمنا بتصنیع ھناك مشكلة یتعرض لھا مستخدم االتوكاد في الوحدات بالنسبة للبلوكات وبالرغم من أننا ق
عنا ھذه البلوكة لم نطلب تنزیلھا باالنش أو السنتمتر بل طلبنا صننفسنا وھي بلوكة داخلیة وعندما أوك بلالب

أي بدون تكبیر أو تصغیر بالرغم من ذلك یقوم   1ومعامل المقیاس       Unit leesأن تكون بال وحدات
  البرنامج أحیانا

  أي یقوم بتصغیر أو تكبیر البلوكة على مزاجھ بالوش 

   التالیةالخفیة التي سنراھا في الفقرة  ةوحل ھذه المشكلة یتم بالتعلیم

ن یعطینا مقیاس أتفرض على البرنامج عدم العبث بالمقاییس و ةواختصار الموضوع أن ھذه التعلیم
  Factor=1 و  Unit leesإلى الوحدات  ننتبھ  أن وكة كما ھي ولكن أھم قضیة أثناء صناعة البلوكةلالب

وھذا خط الدفاع األول وإذا لم یلتزم البرنامج بذلك نفرك لھ إذنھ بالتعلیمة الخفیة التي سنتعلمھا فیما بعد 
نش فیتطلب إنزالھا في باألوھذه الخطوط الدفاعیة ضروریة جدا في حال طلبنا إنزال بلوكة مسبقة 

بر البرنامج على التنزیل نجلكن بھذه الدفاعات نوفر جھدنا في ذلك ومخططنا تحویلھا إلى السنتمتر و
  بنفس المقیاس  

                                                                  Explodeالتفجیر           

كبیر أو وكة مفجرة ویعجز عن ھذا الخیار إذا كان ھناك تلفي حال تفعیلھ فان البرنامج یقوم بتنزیل الب
  بقیم مختلفة ولذا فانھ یعتم على مقیاس  X  , Y في      تصغیر 
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Z  ,  Y   ویبقى على  X  إذا  نالحظ أن ھذا الخیار ال حاجة لنا بھ ویجب إبقاء ھذا الخیار غیر مفعل و
  . احتجنا إلى التفجیر نقوم بالتفجیر على شاشة الرسم بعد تنزیل البلوك 

  اآلن سندرس البند الثالث وھو تعلم كیفیة إنزال بلوك من ملف ما إلى الملف الذي نحن فیھ  - 3

استخدامھا في ملفنا الحالي وخرجنا من الملف بعد تم  المبدأ العام ھنا أننا بفرض صنعنا بلوكة داخلیة و
  وكة في الملف السابقلیف وإذا ما فتحنا ملفا جدیدا واحتجنا إلى نفس البیالتس

  ھل سنقوم بإعادة رسمھا على الملف الحالي 

  ألیس ھناك طریقة لجلبھا إلى ھذا الملف 

  والجواب نعم 

نعلم في المبدأ العام للكمبیوتر أننا إذا أردنا استحضار ملف إلى ملف حالي نعمل علیھ ننقر على تعلیمة  
Browse    الملف المطلوب إما على مكان وجود  دحیث تفتح لنا ھذه التعلیمة جھاز الكمبیوتر ونحد

بإحضاره  البرنامج بالنقر على الملف المطلوب یقوموأو على قرص خارجي او فالشة   Dأو   Cالقرص  

  ثم على شاشة الرسم یكون الملف بین أیدینا  Okوبالنقر على    Insertإلى نافذة  

  والمسار لدینا الستحضار بلوكة من ملف آخر في االتوكاد  

                  New            I               Browsمكان الملف          ننقر علیھ

وكة على شاشة للبل    Deleteنعمل  ثم   ھایفیتس وكة إلى شاشة الرسم ولفیقوم البرنامج بإحضار الب
  . وك محفوظ لدینا في ملفنا الحالي لالرسم ویكون الب

موجود فیھ ولكن لھذه الطریقة محاذیر وھي لیست الحل  البلوك فإننا نجد    Insertوعندما نفتح نافذة  
  المثالي الن الملف الذي جلبناه یأتي بطبقاتھ ومشاكلھ وأبعاده

عھا خارجیة وننتھي من ھذه صنوكة ستحتاجھا الحقا فلم ال نلتعلم أن الب  نكأنھ طالما أوالحل األمثل  
  , یع تحویل بلوكة داخلیة إلى بلوكة خارجیة وسنراھا الحقا طالمشاكل أو ھل نست

  :استیراد بلوكة خارجیة 

  وھناك طریقتان لذلك 

یف ھذا الملف وفي أي ملف الحق نقوم یوك علیھا ثم نسلنفتح ملف خارجي ونقوم برسم الب
باستحضار الملف الستعمالھ في ملفنا الحالي بلوكة لتعدد الملفات 

سم المجموعة ایف الملف بیفتح ملف جدید ونسنوھي األفضل أن 
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مثال بلوكات حمامات أو بلوكات كھرباء أو بلوكات غرف نوم وعند استحضار ھذه الملفات نقوم بتنزیلھا 
  وحذفھا 

كما ذكرناه  ھذه الملفات بھ وك الذي نرید والمسار الذي نستحضرلننتقي الب   I         وعن طریق      
 سابقا

      Browse                        Iالمكان الموجود فیھ الملف               Deleteللقالب

  نا لدیالبلوك جاھز  حیث یصبح

وكات ویمكننا استحضار ھذه البلوكات بالمسار اآلتي لھناك مكتبة في البرنامج تحوي العدید من الب
 :  

I               Browse             C              program File      

AutoCAD 2008             Sample           Design center         

ثم   Okثم    Openننقر   موھنا نجد بلوكات مرسومة بالطریقة الثانیة نعلم على الملف المطلوب ث

بعد اختیار اسم الملف الذي    Okوبالنقر على      Insert نحذف القالب على الشاشة نفتح نافذة 
  . وك الذي نرید ونحذف الباقي لوكات نختار البلاستحضرناه فنجد مجموعة من الب

  ونلخص ماسبق في فھمنا لموضوع البلوكات بما یلي
: تعلم كیفیة إنشاء بلوك داخلي 

حصرا   Oوتتلخص بإنشاء ملف في الطبقة 

Select Object                    نختار نقطة اإلنزالPick point           B         

Ok                                 نسمي الشكل          نختار الشكل  

وفي حال أردنا استعمال بلوكة من ھذا الشكل في   Insert  وھكذا یصبح الشكل الذي اخترناه قالبا في
  ملفنا نتبع 

Ok                                                      اسم القالبI  

وإظھارھا على شاشة الرسم وطبعا أخذنا    Insert   فیقوم البرنامج بصنع بلوكة من القالب الموجود في 

– B  )( الخیارات االفتراضیة لنافذتي  I اھا سابقا ندرس أخرى إذا أردنا خیارات إال  

: تعلم كیفیة إنزال بلوك داخلي 

  ونرید نسخ قالب منھ كما سبق    Insertمحفوظ في   الذي قمنا بصنعھ القالب
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Ok                                             اسم القالبI  

  وبھذا المسار نستطیع اخذ البلوك المطلوب إنزالھ على شاشة الرسم من نقطة اإلنزال 

نعمل بھ تعلم كیفیة إنزال بلوك من ملف ما إلى الملف الذي

یف طبعا یوأغلقنا ھذا الملف بعد التس  Insertلدینا ملف قمنا فیھ بصنع قالب بلوكات حیث حفظت في   
 المسار بلوكات من الملف السابق نتبع وإذا فتحنا ملف جدید ونرید استحضار

             Browse   Iاختیار الملف السابق من مكان الحفظ                           

Ok                    یدخل فيInsert   للملف الجدید       وبالنقر علیھ مرتین  

    Deleteلألشكال على شاشة الرسم           
  
لك یصبح قالب البلوك في الملف السابق قالبا للبلوك في ملفنا الحالي وبنفس المسار یمكننا ذوب

-    - فالشھ –مكتبات (  أخرىاستیراد بلوكة أو مجموعة بلوكات من ملفات  CDمكتبة االتوكاد(  

Program File                       مكان تنصیب االتوكادBrowse    I             

Design center                      Sample             Auto cad 2008   
  نعلم على مجموعة البلوكات التي نریدھا                             

                           Ok            للملفات على الشاشةDelete         
  

نستحضرھا منھا وننتقي البلوك الذي نرید ونحذف   Insertوتصبح مجموعة قوالب البلوكات في 
  الباقي 

  
  :  لف أخربحث خاص منفصل حول كیفیة نسخ عناصر من ملف إلى م

لیكن لدینا ملفات مستقالن وكل منھما فیھ عناصر مختلفة ونرید أن ننقل احد عناصر أو أكثر من 
  الملف األول إلى الملف الثاني لذلك نجري التالي 

  نفتح الملف األول وننسخ العناصر التي نرید نقلھا 
  

          Ctrl +C Copy   Edit ""تعلیم العناصر المنقولة                       

" Ctrl V "            Paste               نذھب إلى الملف الثاني  
  یتم تنزیل العناصر المطلوبة        نقرة على شاشة الرسم          

  
الثاني من نقطة محددة إلى نقطة محددة أي أن إلى  وفي حال نرید إنزال العنصر من الملف األول 

وكا من نقطة معینھ نتبع المساریكون العنصر ممس
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            Edit             copy with Base Point " ctrl + Shift +c " 

  نذھب إلى الملف الثاني           تعلیم       اختیار العنصر        نقطة المسك       

       Paste    Editنقرة على شاشة الرسم                            

  یصبح العنصر في الملف الثاني ممسوكا من نفس النقطة حیث ننزلھ في النقطة التي نریدھا 

  ھذا البحث یلزمنا في متابعة دراسة البلوكات وسنرى 

  طریقة سریعة للنسخ في حال الملفین مفتوحین  

             Ctrl +C       Ctrl + Tab        Ctrl +V                 علم العنصر   
  

: تعلم كیفیة صناعة بلوك خارجي مباشرة 

 أنھ یلزمنا لنفرض أننا فتحنا ملف جدید وقمنا بالرسم فیھ بعد ضبط الوحدات وحدود الرسم طبعا ووجدنا
لزمنا فقط في ت ت ھذه البلوكةر استعمالھ فان كانالتكرنظرا "  بلوكة  " عناصر المرسومةال تصنیع أحد

لزمنا في الملفات األخرى فھذا یتطلب أن ھذه البلوكة تبلوكة داخلیة وإذا وجدنا  ھاھذا الملف فإننا نضع
  بلوكة خارجیة اصناعتھ

نفتح ملفا جدیدا وبدل أن نرسم العنصر الذي نریده بلوكة خارجیة على الملف الجدید  وفي ھذه الحالة فإننا 
إلى الملف الجدید الذي                  Ctrl +V   لتوفیر الوقت نقوم بنسخة من الملف الذي كنا نرسم فیھ

                                             Ctrl +C                 فتحناه

    مجلد جدید نسمیھ في یف ھذا الملف في مكان ما نختاره یكما تعلمنا في الفقرة السابقة ثم نسوذلك 
Lock   My B    

ذا المجلد وقت الحاجة ألخذ البلوكات التي تم تخزینھا ھنا وفي حال احتجنا ھذا البلوكة في أي حیث نفتح ھ
  المسارملف نرسمھ نتبع 

             My Block             Brows       Iنأخذ البلوكة التي نرید ھا          

    Ok             Open           تنزل البلوكة                            

نالحظ أن المسار السابق لصناعة بلوكة خارجیة ھو مسار طویل ولھ محطات كثیرة ولكن ھل یوجد 
  . والجواب نعم  ؟     مسار آخر یختصر علینا ھذه المحطات
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word  Block  or write Block          صناعة بلوك خارجي مباشرة بواسطة التعلیمات الخفیة
   

ونعلم أن التعلیمات الخفیة غیر موجودة في قوائم األوامر ومنھا لھا اختصارات ومنھا لیس لھا 
  اختصارات

                        Wواختصارھذه التعلیمة 

لنفرض أننا نقوم برسم ملف ما ووجدنا أن احد عناصر ھذا الملف نحتاجھ بلوكة خارجیة وسنلجأ إلى 
                Wأي   write Block  تعلیمة 

  W                                      تظھر لنا نافذة حیث 

  

  ولندرس خیارات ھذه النافذة 

                 Source                     وھناك ثالث خیارات  :المصدر

Block                        

Enter Drawing      
 Objects                             أي العناصر التي لدینا أرید صناعتھا بلوكة خارجیة
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  . لدراستھ    Objects   3ولنختار رقم 

                Bإذا نظرنا إلى النافذة نجد أنھا تشبھ إلى حد كبیر نافذة               
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 Makeولكن نافذة  
Block   Block Definition   Or   ھي لصناعة بلوك داخلي أما نافذة      write Block  فھي

  مباشرة ولذا فإننا نقوم بنفس خطوات النافذة السابقة في خارجيلصناعة بلوك 

Pick Point     أي التقاط العنصر وSelect object          

ولكن ھنا تختلف بحیث تطلب منا ھذه النافذة تحدید المسار الذي نسیف  Unit less ووضع الوحدات    

 File Name and یمین المستطیل     Browse  وذلك بالنقر على المربع الذي یمثل ةفیھ ھذه البلوك
Path ولیكن مكان التسییف المجلدMy Block      الذي فتحناه لنحتفظ ببلوكاتنا أو أي مكان آخر  

قد حصلنا على ملف فیھ بلوكة خارجیة مستقلة عن ملفنا الحالي وھذه البلوكة صالحة  وبذلك نكون 
  لالستخدام في أي ملف آخر      

                               Enter Drawingالخیار الثاني - 

  م علىیعتالت یتم ھذا الخیار انھفي حال انتقاء  نالحظ

Pick Point    وكذلكSelect object      

یقوم بأخذ العناصر الرسومیة في الملف كاملة  بل أي انھ ال یطلب نقطة إنزال وال اختیار للعناصر 
Objectوجعلھا بلوكة خارجیة وتسییفھا في المكان الذي نریده بینما خیار
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         Save asأخذ فقط العناصر المعلمة لیصنع منھا بلوكة خارجیة وھذا الخیار وكأننا قمنا بعملیةی
  للملف كامال وحفظناه في مكان ما وبالتالي فان ھذا الخیار ال یلزمنا كثیرا 

                      Block      لخیار األولا

  إن ھذا الخیار یكون مفعال عندما یكون لدینا بلوك داخلي في الملف وعدا ذلك یكون معتما 

     وعن طریق نقوم بتسمیتھ رجیة حیثوھذا الخیار یقوم بتحویل البلوكات الداخلیة إلى بلوكات خا 
Browse            نضعھ  في أي مكان نریده  

  مالحظات ھامة جدا                                                         

   1رقم  مالحظة 

یمنع منعا باتا تفجیر البلوك وعند تفجیره یعود إلى الوضعیة األصلیة التي اخذ منھا السورس ألنھ 
فانھ تظھر لنا مشاكل عدیدة في البلوك نحن في غنى عنھا    Oالطبقة   إلىینتمي  الوبفرض أن السورس 

ولكن یمكن الحفاظ   O الطبقة  إلىتنتمي ولذلك نحرص دائما على أن تكون العناصر األصلیة للبلوك 
على ھذا التوجھ إذا كنا نقوم بصناعة البلوك  بأنفسنا أما إذا كانت البلوكة مصنعة مسبقا وعناصرھا 

إلى الخیار  فإننا ندخل  Oاألصلیة ال تنتمي إلى الطبقة 

O pen in block editor  

       وذلك عن طریق تفعیل الخیار Oحیث نقوم بنقل القالب إلى الطبقة   Block definition  من نافذة
  open in block editor        ثمok   

    ok        Block editor        Bتعلیم البلوك                  Oنقلھا إلى الطبقة   

      2مالحظة رقم 

كنا نحاول أن ال     Unitlessخیار  الكنا نأخذ  عندما    Insunits                        تعلیمة خفیة      
ذلك فان  غمیدخل البرنامج في متاھات الوحدات والتحویل ونحرص على أن یتم تنزیل البلوك كما ھو ور

  :تفیدنا في حالتین         Insunitsلك فان تعلیمة  لذبعض الوش و فیھ البرنامج یحصل

و      Unit less   فرضھا على أنفسنا مثال  نع البلوكة حسب المعطیات التي یبتصن قمنا في حال - 1

1   =Factor    حال الوش"     البرنامج بتنزیل البلوكة كبیرة أو صغیرة ورغم ذلك قام"  

  في حال قمنا بتنزیل بلوكة خارجیة بوحدات مختلفة عن الوحدات التي افترضناھا لملفنا  - 2
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  كیف نطبق ھذه التعلیمة 
وتم تسمیتھا    Unit lessنا الوحدة  ضوفر                 Bبلوكة ما من   بفرض أننا قمنا بتصنیع

والحظنا أن      I          عن طریق وتخزینھا كما درسنا سابقا وبعد ذلك نرید أن نقوم بتنزیلھا

         Ins units   لذا نستدعي التعلیمة الخفیة    "الوش "ھناك مشكلة في المقیاس 
  

  Factor +I                Unit less 1          مشكلة الوش       
  ثم نقوم بحذف العنصر على شاشة الرسم  
   

یطلب البرنامج إعطاءه قیمة  حیث              insunits وعلى سطر األوامر نقوم بكتابة التعلیمة 

 لیقوھذا المجال وغیر كسریة وفي حال أعطیناه رقم خارج )     20  ,  0(جدیدة محصورة بین  

-  0(   عداد بین یتطلب ھذه األ ھلنا أن     F1ولكن ماذا تمثل ھذه األرقام بكبس زر )    20

 یعني بدون وحدات)   0(   لمعرفة ماذا تعني ھذه األرقام نجد أن كل رقم لھ داللة فمثال الرقم

)unit less (    و  )ل  )  5(   للقدم و )  2centimeter           وھكذا نستنتج أننا عند الوش

 نفتح وبعد أنحتى یخرج من قضیة الوحدات وینزل الشكل كما ھو )   0(    عطیھ الرقمنیجب أن 

  نرى الشكل ینزل كما ھو    Ok   وبالكبس على     insert                   Iنافذة  
في حال كانت البلوكة خارجیة ولیست من صنعنا ولنفرض أنھا مأخوذة بوحدات مثل االنش و

لدینا طریقة أن ندع الشكل ینزل كما ھو ونقوم    I            فعندما نرید تنزیلھا عن طریق 

إعادتھ إلى الشكل  حیث یمكننا والسنتمتر األنش بحساب النسبة بین   Scale   بواسطة تعلیمة

  insunits                ي ولكن الطریقة األسلم ھي استعمال تعلیمةالطبیع

 حیث  )    20-  0(وعندما یسال البرنامج عن القیمة التي نرید إعطاءه إیاھا والمحصورة بین   

 مایحول كل المقاییس بالوحدات األخرى إلى السنتمتر كما رأینا عند ألنھ  )5  (    عطیھ الرقمن

– Helpفتحنا   F1        المتعلق بتفسیر األمر  
  وباالختصار فإننا  

  )  (   0            عندما یوش البرنامج في بلوكة من صنعنا نستخدم 

5 نستخدم  Cmوعندما نستعمل بلوكات خارجیة بمقاییس غیر  - 2   )   (   

  : 3رقم مالحظة 
  خبرة معماریة  

  :قتان طری وھناك   تعلم كیفیة ضبط البلوك في مكان محدد
  یدویة
  خبرة
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(  ولدینا بانیو طولھ    X)   200(    والطول مكان وضع البانیو بالشكل لدینا الحمام المبین

152.4   (Y   غیر مطابق لX 

20
0

X

15
2,

4

Y

A

B

C

D

  

  :الطریقة الیدویة  - 

Scale        البانیو في الحمام المبین باستعمال تعلیمة إلنزالھناك حل  

  اصغر  أو1  )(  وھي إما اكبر من    Y  /Xبنسبة  المقیاس ضربن  أي أن    

     X / Y    < 1         مكان الحمام اكبر           البانیو  یحتاج إلى تكبیر  

     X / Y    >   1       مكان الحمام أصغر        البانیو یحتاج إلى تصغیر  
  وھذه ھي الطریقة الیدویة 

                    Browse               I 2008بانیو           مكتبة      
  

بعد أن تم استحضار بلوك البانیو تبین انھ غیر مناسب للحمام بالنسبة للمقاییس ولذلك ونلخصھا 
  نحسب النسبة التي یجب أن یكبر فیھا البانیو أو یصغر ثم 

               Scنقطة المسك         نعلم البانیو إعطاء نسبة التكبیر         نحدد     

      200/154.5نسبة التكبیر في مثالنا 

  :طریقة الخبرة 
  في حال األبعاد غیر متوفرة لدینا أي نسبة التكبیر غیر معلومة فھناك طریقة سریعة 

         R                            نقطة المسك              علم البانیوSc          
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                  P             نحدد نقطتین على العنصر المنتقىA   ,   B              ثم نحدد

لیصبح مناسب للمكان الذي نرید  C   ,  D"  البانیو ھنا"نقطتین في المكان الذي نرید إنزال البلوك 
  فیھ إنزالھ

   4مالحظة رقم 

مصدر ھذا البلوك ال  فان أثناء إنزال بلوك ما ولم یأخذ خصائص الطبقة الجدیدة فعلى األغلب
  وال یمكن حذفھا  بالظاھر فیھا وتظھر  طبقة جدیدة لیس مرسوم أي شيء)  O( ینتمي إلى الطبقة 

      Block editorنستنتج أنھا تحوي قالب ھذا البلوك ولحل ھذا اإلشكال یتم ذلك عن طریق 

  :فقرة خاصة 
  علمنا انھ إذا أردنا بلوكة إلى ملفنا الحالي نتبع المسار الذي درسناه وھو 

نحذف الشكل           Browse             Iالبلوكة التي نریدھا            مكتبة                         
  على سطح الرسم

  دینا وطبعا بعد أن نراقب الوحدات لفتكون البلوكة مخزنة   

  ذلك لوكات فما ھي الطریقة المباشرة لوكة وحیدة من ملف آخر یحوي مجموعة بلار بضاآلن إذا أردنا إح

نفتح الملف المطلوب فتظھر مجموعة البلوكات ثم نعلم على البلوكة المطلوبة    Openبواسطة  
  وننسخھا ونلصقھا على ملفنا  

     Openاختیار البلوكة المطلوبة          انتقاء الملف                      

Ctrl +Tap                   Ctrl +V                 Ctrl+C  
  

  الطبقة  البلوكة المطلوبة موجودة على ملفنا ورغم أن سورساآلن أصبحت 
( O )       خصائص الطبقة  التي ھي فیھا الن ھذه العملیة ھي نسخ ولصق  تأخذلكن البلوكة ال

وحتى نعطیھا خصائص الطبقة التي ھي فیھا نقوم بحذف العنصر على شاشة الرسم ونستدعیھ عن 
   insunitsاللجوء إلى تعلیمة  ذلك  ونقوم بمراقبة الوحدات وان كان  یقتضي   I            طریق

  .ویكون األمر قد تم 
  

  :مالحظة أخیرة
           Block editor   وھي عبارة عن مجموعة مالحظات 

            Block editor                Toolsتظھر واجھة                  
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               Edit Block Definitionھي واجھة 

  انظر إلى الشكل أدناه
  

  
  

یدخل نقرتین إحدى البلوكات  اسموھذه الواجھة تحوي أسماء جمیع البلوكات وبالنقر على 
  المبینة أدناه  Block editorالبرنامج إلى واجھة 
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كنا نرید  ذاالواجھة تسال إ قالب ھذه البلوكة للتعدیل علیھ ویوجد رسالة على حیث ندخل إلى

   شرحھ الحقانتابع عملنا الذي سن  Noالمساعدة في تعلم كیفیة التعامل مع األمر وباختیارنا  
  أن تظھر واجھة نفسھ  وك لعن طریق نقرتین على البأیضا وویمكن 

Edit Block Definition

 Block editor           Ok          No         Edit  التي تحوي أسماء البلوكات           

  
Block Editorحیث ندخل إلى واجھة             

                                    
  

                                     

  

  

Boundary  +   Hatch                                  
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Boundary    قائمة منDraw        

   التھشیر عیون وھو للتھشیر تمھید ھو Boundaryو مجال ومعناھا           Bo          اختصاره

Hatch    أعمى التھشیر نأل   

 الحالیة معلوماتنا ضمن الداخلي الشكل مساحة حساب المبین الشكل في أردنا لو - 

  

 المھشر الشكل لنحول ونعود المھشر الشكل فقط لدینا یبقى حتى للشكل  Trim  بعمل نقوم أوال - 

Polyline سابقا درسناه الذي بالمسار وذلك  

   Join        Polyline       Modilyالعناصر احد نختار      الشكل كامل نختار

  Tools             Inquiryبواسطة بالمسار المساحة بحساب نقوم ذلك وبعد

      O                   AA الشكل على  نعلم           المساحة نأخذ  

 أو واجھات مثل معقد موقع لدینا كان إذا وخاصة المساحات حساب في الطویل المسار ھذا نالحظ
         تعلیمة من نستفید كیف ولنرى وغیرھا الطینة أو البالط اجل من فندق مساحات أو عام موقع
Bo   ذلك كل الختصار  .  

 بحر في جزیرة وكأنھ جھة أي من مفتوح وغیر تماما مغلق نطاق أو مجال ھو Boundary أن أوال لنفھم
  .   بسھولة األمر استیعاب علینا یسھل الفھم وھذا
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  : مالحظة  

  .  تماما مغلق المجال یكون أن یجب

  : مالحظة     -   2

   الفعالة الطبقة إلى ینتمي البواندري عن الناتج العنصر - 

   الجزر معاملة والتھشیر البواندري في العناصر تعامل - 

  0 نوعھا ھو ما البوادري عن الناتجة العناصر

 واسمھا األمر نافذة تظھر      Bo        األمر نختار عندما

Boundary Creation          نطاق أو مجال نشاءا

    

 األوامر سطر في البرنامج یطلب علیھا ننقر وعندما  Pick Points  إیقونة یوجد النافذة یسار وعلى 

 نقوم أن بعد Pick Internal Points                        مغلقة جزیرة ضمن أي داخلیة نقطة النقاط

 الفعالة الطبقة إلى ینتمي    Polyline  محیطة جدید عنصر یتشكل فانھ تماما المغلقة الجزیرة في بالنقر
  .  سابقا رأینا كما بسھولة ومحیطھ العنصر ھذا مساحة حساب ویمكن

   Island detection                                  التحقق من الجزر - 

   البواندري بھا یعمل التي اآللیة من یغیر ال فانھ معلم غیر أو معلم أكان سواء المربع وھذا

                      Boundary Retention الناتجة العناصر من نوع أي
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Object type                                       نوع العنصر

  :   ماا نوعین وھو

1-Region       3   إلى نصل عندما وسندرسھ سطح ومعناهD

2-Poly line   الحالیة دراستنا في دائما الخیار ھذا نبقي أن ویجب   

 بشكل Poly line الخیار نعید أن ھب العمل من االنتھاء وبعد Region الخیار انتقاء عند االنتباه یجب - 

   البواندري عمل یعرقل مفعل Region الخیار نسیان الن دائم

 أن أي Current  viewport       خیار ولدیھ جدید بواندري اختیار لضبط وھي  New أیقونة ھناك - 
  .  یراھا التي العناصر مع فقط یتعامل البرنامج

  البواندري ضبط أي New أیقونة نستعمل كیف - 

 للجزر االعتبار مع لھ  بواندري نعمل أن ونرید كامال الرسم سطح على ظاھر غیر شكل لدینا حال في 
   الرسم سطح على ظاھرة الغیر

 على نضغط أي Pan زوم وباستعمال  New  أیقونة على ننقر النافذة وعلى Bo      التعلیمة نأخذ ولذلك
 یطلب كما نافذة بفتح كامال الشكل على بالتعلیم  ونقوم كامال یظھر حتى الشكل ونقرب الماوس في البكرة
 Enter نكبس ثم وضعھ إلى الشكل نعید الماوس ببكرة Pan وبواسطة New  نقر بعد األوامر شریط

 عمل قد ویكون األمر ینتھي حیث نریدھا التي الجزیرة على ننقر  Pick point  من ثم االختیار النتھاء

 علمن حیث  Move تعلیمة نأخذ عملنا من وللتحقق الرسم خارج الجزر بعض وجود اعتبار مع بواندري
 الجزر بعض وجود اعتبار مع أنجز قد عملنا أن ونرى الخارج إلى ونسحبھ المفترض البواندري على

  :  التالیة المالحظة على نؤكد ھناو  استعمالھا یفضل وال نادرة حالة وھذه الرسم نقاط خارج

  الرسم سطح ضمن الجزر كامل تكون أن یجب والتھشیر البواندري في العمل ثناءأ - 

 : New تعلیمة على تطبیق - 

 مع المذكور للشكل البواندري عمل نرید أننا فرضنا ولو األولى الصفحة في المرسوم الشكل لنتذكر
  New تعلیمة على ننقر ثم          Bo    تعلیمة نأخذ ولذلك دائرة شكل على التي الجزیرة وجود تجاھل

 Move وبعمل العمل نتابع ثم الدائرة جزیرة منھا ونستثني نریدھا التي الجزر جمیع باختیار نقوم ثم
  البواندر من الدائرة جزیرة استثنى قد انھ یتبین الناتج للشكل

      new       Bo نریدھا التي الجزر على نعلم     Pick point         الجزیرة على ننقر   العمل یتم

  . عملنا من نتحقق الجدید للبواندري move وبعمل
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  )50 * 50(  أبعاده مستطیل داخلھ وفي ) 100 * 100(   أبعاده مستطیل لدینا لیكن

 أي الجزیرتین بین ربط دون ولكن تشكل قد البواندري إن نالحظ للجزیرتین بواندري بعمل قمنا حال في
 نقوم فإننا ولذلك المساحة حساب بالتالي یمكن وال المستطیلین حول Poly line خطین لدینا یتشكل انھ

 انھ نجد Move وعمل والنقر Bo           نطبق وعندما آخر ربط أي أو AB بالخط الجزیرتین بربط
  : المساحة حساب ولدى جدید بواندري تشكل

AA           O             7500                     

 المساحة حساب ثم بواندري حساب ویتم المحیط مع النوافذ جزر بربط مثال الواجھات حساب یتم وھكذا

  

 واحدة طبقة على الجدران بوجود الطبقات فكرة من نستفید حیث البالط مساحات حساب یمكن وكذلك
 مع الخبرة تفاعل فان وھكذا المساحات حساب ثم ومن الجزر لربط بخطوط واألبواب النوافذ وإغالق
   وفعال قصیر بوقت الكمیات حساب في  االتوكاد برنامج
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 ثم الجدران فیھا التي )(0 عدا الطبقات كافة طفاءبإ نقوم الفیرندا بدون A الشقة بالط كمیة لحساب مثال

 وھكذا.  بالطھا كمیة حساب یتم مغلقة جزیرة عن عبارة A الشقة فتصبح بخط الفیرندا باب بإغالق نقوم

......

  
                                    

Hatch :           من قائمةDraw              التھشیر               H    

  
   عنوانھا نافذة لنا تفتح                         H األمر نأخذ عندما

Hath and Gradient ولندرس ھذه النافذة  
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Type and Pattern  النموذج أو  النوع

 Predefined          یقول الخیار ھذا أن أي                                          مسبقا محدد 
 في السھم على كبسال وعند التھشیر من مختلفة ألشكال البرنامج لدى محفوظة نماذج ھناك أن

 للتھشیر متعددة أشكال لتعطینا تنسدل النماذج قائمة فان الخیار ھذا تحت الموجود المستطیل
 User defined                                                      

 بواسطة ونستطیع بالبرنامج المحفوظة للتھشیر بالنماذج االلتزام عدم حریة یعطینا الخیار وھذا
الخارجیة المكتبات من آو صنعننا من نماذج جلب

 Custom

  الخیار إبقاء ھو ھنا یھمنا ماو الثالثة الخیارات بھذه االلتزام عدم ویفضل                         
Predefined ننقر التھشیر نماذج أسماء حفظ یمكننا ال حیث المنسدلة القائمة إلى نذھب أن بدل ولكن 
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 وبذلك أسمائھا جانب إلى التھشیر نماذج أشكال لنا تظھر حیث.  السھم جانب Browse أیقونة على
   االختیار علینا یسھل

  التھشیر في االستشاریة المكاتب معاییر - 

   علیھ بالنقر Ansi خیار ونأخذ Hatch Pattern Palette نافذة لنا تفتح  Browse  أیقونة على بالنقر 

   البلوك لتھشیر        Ansi    32 الخیار ونأخذ  - 

   Other Predefined              نماذج نفتح  - 

  للبیتون المسلح                     Solid       ونأخذ الخیار - 

   والتراسات األرضیات لتھشیر      Arhbone or Angle          الخیار - 

   المعماریة للمساقط ولیس للواجھات بلوك تھشیرل           Arb816        الخیار - 

   للواجھات قرمیدي بلوك تھشیرل           Arb88          الخیار - 

   ألفرانا لواجھات قرمیدي بلوك تھشیرل          Arbrstd         الخیار - 

   الحجریة المعماریة الواجھات لتھشیر          Arb816c        الخیار - 

                  الطبقات مقاطع في أو طینة رشة واجھات لتھشیر         Arsand          الخیار - 
  البالط تحت للخشانة رمز أو لطریق

  نظافة أو مغموس بیتون لتھشیر         Arconc          الخیار - 

  تھشیر قرمیدي         Brick            الخیار  - 

   البلوكاج حجر لتھشیر          Gravel          الخیار - 

  احتیاجاتنا حسب استخدامھا یمكن الخاصة األخرى الخیارات من الكثیر ویوجد

              H     األمر نأخذ التھشیر بعملیة ءوللبد

 مواصفات حسب التھشیر نوع الختیار  Browse  أیقونة على ننقر حیث بذلك الخاصة النافذة فیفتح
 بإنزال لنقوم التھشیر عین ھو الذي البواندري إلى نلجأ ذلك وبعد ذكرناھا التي االستشاریة المكاتب
 أیقونة على بالنقر یتم وذلك البواندري في درسنا كما نریده الذي المغلق المكان في اخترناه الذي التھشیر

Add Pick points
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 كان وإذا الخیار لمعاینة مرتین Preview على وننقر النافذة تعود حیث المطلوبة الجزیرة على والنقر

OK    ننقر مناسبا

   باألمر نستعین لذلك بالمرة یظھر لم أو كبیرا أو صغیرا  Preview  في التھشیر ظھر لو ماذا ولكن

Scale   نعود مثال كبیرا التھشیر كان فإذا  Scale  الشكل نرى حتى اصغر ثم اصغر مقیاس ونأخذ 

Preview   زر على بالكبس والشكل الخیارات واجھة بین التنقل ویتم مناسبا Enter المسار ولنضع 
   لذلك

            H  Preview        التھشیر شكل ننتقي          Add Pick Point       المجال في ننقر       
Ok                 معالجة Scale               Preview مرتین 

  :     مالحظة

   التھشیر تفجیر باتا منعا یمنع

  Osnap  فان التھشیر بتفجیر قمنا حال وفي التھشیر یلتقط ال  Osnap  فان االفتراضي الوضع في - 
   كثیرة مشاكل لنا یسبب وھذا التھشیر نقاط التقاط یستطیع

 الوضعیة إلى العودة وبالتالي تفجیره عدم من غمربال التھشیر نقاط یلتقط  Osnap  أصبح حال وفي - 
   التالي بالمسار تتم االفتراضیة

Tools           Options        Drafting            Object snap options

Ignore hatch objects                                 الخیار نفعل وھنا

  التھشیر عناصر تجاھل أي

  OK    ثم   Apply   على ننقر ثم

 زاویة التھشیر إعطاء یتم بواسطتھ حیث  Angle الخیار ھناك  H         التھشیر نافذة إلى نعود
   معینة

  

  : ھامة مالحظة

Scale        ضبط أو المقیاس تعییر أو ركلجة فن

 نقوم عندما وھنا جدا كثیف التھشیر أن أي جدا صغیرا المقیاس كان إذا لدینا تظھر حالة ھناك
 البرنامج أن نالحظ Preview على النقر ثم ومن  Pick point  على والنقر التھشیر نوع باختیار
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 ثم) یصفن(  جدید من للتوقف یعود Preview على ثانیة مرة وبالنقر)  یصفن(  قلیال یتوقف
 وأكثر أكثر المقیاس بتصغیر یقومون حیث شائع خطا في الكثیرین یوقع مما فارغا التھشیر یظھر

 أكثر المقیاس تكبیر ھو المطلوب بینما المقیاس كبر إلى یعود التھشیر ظھور عدم أن منھم ظنا
 Preview النقر عند قلیال البرنامج یتوقف عندما الحالة ھذه معرفة وتتم التھشیر یظھر حتى وأكثر

  ) یصفن( أي

 وھكذا     or  30  10   or   20 تجریبي مقیاس نعطیھ فإننا )  1( ھو االفتراضي المقیاس أن وباعتبار
 من الحالة ھذه مالحظة ویمكن نرید ما حسب المقیاس بضبط نقوم الشكل یظھر وعندما الشكل یظھر حتى
   الحالة لھذه احتماالن األوامر سطر یعطینا حیث األوامر سطر رسالة خالل

Hatch Spacing Too dense        جدا كثیقة التھشیر مساحة - 

dash size too small  Or               جدا صغیرة التھشیر مساحة -

  :الثانیة الحالة - 2

 أعطانا البرنامج نأ ووجدنا التھشیر لمشاھدة  Preview  على ونقرنا ما لشكل تھشیر بعمل قمنا حال في
 سطر من ذلك قراءة ویمكن كبیرا التھشیر مقیاس نأ یعني ذلك فارغا التھشیر صفنة بدون أي بسرعة
   األوامر

Unable  to hatch the boundary                                         

   المطلوب البواندري تھشیر على قادر غیر انھ أي

   حاجتنا حسب التھشیر مقیاس بضبط نقوم ثم التھشیر نلتقط حتى كبیرة بقفزات المقیاس بتصغیر نقوم ولذا

Scale     بمقیاس نبدأ أن جدید مقیاس إلى االنتقال عند دوما فضلی : مالحظة = 1   

  : عامة مالحظة

 عمل أو مقیاسھ أو شكلھ تغییر ونرید التھشیر ھذا یعجبنا لم العمل أثناء و ما شكل بتھشیر قمنا حال في
  ؟  نفعل فماذا لھ زاویة

Double خیار أن إلى االنتباه یجب  : أوال click editing           

   التالي بالمسار إلیھ نصل وطبعا مفعال

Tools         Option            user preferences                                        

               Double click editing                                               
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   بالتالي نقوم فإننا الخیار ھذا تفعیل إلى نطمأن أن بعد

 فتظھر مرتین بالنقر ونقوم تعدیلھ المطلوب التھشیر على نقف مسبقا بھ قمنا الذي التھشیر تعدیل أو لتغییر
 لالطمئنان Preview على النقر إلى ننتقل ثم الواجھة في نریده الذي بالتعدیل نقوم ثم  التھشیر واجھة لنا

OK   على ننقر وبالموافقة  تعدیلنا صحة على

   Add Select Objects             والخیار التھشیر وجھة إلى ولنعود

 عنصر انتقاء یطلب البرنامج فان الخیار ھذا على والنقر والزاویة والمقیاس التھشیر شكل اختیار بعد
 على یتم التھشیر فان إیاه مختارین  A الشكل في المبین الكبیر المستطیل على ننقر وعندھا هلتھشیر معین
    أبدا یرھا لم وكأنھ األخرى لإلشكال اعتبار أي دون المستطیل ھذا

   Select      بتطبیق قمنا البواندري نطبق أن بدل ھنا إذا

 Add الخیار على النقر التھشیر واجھة من اخترنا حال في  B بالشكل المبینین المستطیلین لدینا
select object   

  B    الشكل في كما یظھر التھشیر نجد الختیارھما الثاني المستطیل ثم األول المستطیل على ونقرنا

                         

  

               
                                    

                                  
  

  لنتذكر الشروط األساسیة في البواندري والتھشیر
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  المجال في البواندري والتھشیر مغلق تماما یكون یجب أن-

  العناصر في البواندري والتھشیر معاملة الجزرتعامل -
یفضل أن تكون كافة األشكال ضمن سطح الرسم

لنالحظ الشكل المبین  

ھنا    ر النق

           وفي حال اخترنا     
H   البواندري  ولنقم بتحدید في نافذة التھشیر الخیارات المطلوبة وضعناو Pick point      فإننا نالحظ

فان التھشیر یتناول جزیرة ویترك جزیرة بالتناوب )  1( نھ عندما نقوم بالنقر على الجزیرة الخارجیة أ

 A )الحالة (   الشكلكما ھو مبین في 
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وحتى نستطیع فھم   
وفي أقصى الیمین وبالنقر على  یرالتھش ھذا التصرف من البرنامج فإننا ننقر على السھم في أسفل نافذة

  ھذا السھم  تفتح لنا نافذة ملحقة بنافذة التھشیر وفیھا 
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                                           Island  detectionالتحقق من الجزر

  

   وفیھا ثالث خیارات

          Normal                     "طبیعي "    الخیار االفتراضي -1

  )Aالحالة(      وھذا الخیار یقوم بالتھشیر كما رأینا في مثالنا         

  

Outer                               "خارج الوسط " الخیار  - 2

                                وھذا الخیار یقوم بتھشیر فقط الجزیرة التي قمنا بالنقر علیھا ففي مثالنا إذا              

فان البرنامج یقوم بتھشیر ھذه الجزیرة   )  1(    قمنا بالنقر على الجزیرة            

)Bالحالة (       فقط            
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                                                                            Ignore                  "التجاھل "      الخیار-   3    

   )1(    وھذا الخیار یتجاھل وجود الجزر ویقوم بتھشیر الشكل كامال فمثال لو قمنا بالنقر على الجزیرة

  )Cالحالة (      سیتم تھشیرھا)    6إلى    ( 1في مثالنا السابق فان كامل الجزر من الحالة

  

  :  مالحظات

  نالحظ أن الجزر مرتبطة مع بعضھا روحیا  -

            Normalعلى أساس الخیار  سندرس ھذه المالحظات    

) كن تفي حال مسحنا إحدى الجزر في الشكل السابق ول - 1 3   فماذا یحصل ؟   (

تصبح  ) 4( والجزیرة  وتصبح غیر مھشرة ) 2  (تنضم إلى3 )(مھشرة والجزیرة  ) 1(  تبقى الجزیرة

أي یحافظ ھذا التھشیر على روحیة التناوب بالرغم من مھشرة   ) 6(  غیر مھشرة و  ) 5( و مھشرة 
     الجزر ىإحدمسح 

  D)الحالة(  
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ویتجاھلھا  ) 1(  فانھ ال یرى الجزیرة ) 2(  الجزیرةفي المثال السابق إذا قمنا بانتقاء البواندري في   - 2

 6(  فارغة ) 5(  مھشرة  )4(  فارغة  ) 3(          مھشرة)  2(  حیث ) 2(  ویبدأ بتناوب التھشیر من
  )Eالحالة (       مھشرة  )

في حال الخیار                                   
Ignore 
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-4-5-6ویقوم بتھشیر الجزر ) 1(  فان البرنامج یتجاھل الجزیرة ) 2(  قمنا بالنقر على الجزیرةإذا  -  3 
  )Fالحالة (        أي إلى الداخل كامال)         (  3

  

 Selectنقرنا على        Pick pointوقمنا بدال من النقر على    Normalفي حال أبقینا الخیار  - 4
object  ونالحظ أن ھذه  )  2-3-4-5-6(  فان البرنامج یقوم بالتھشیر للجزر)   2(  واخترنا الجزیرة

 )   2( ونقرنا على الجزیرة      Ignore   الحالة السابقة في حال كان الخیار  كماالحالة ھي تماما 
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)Gالحالة ( 

 فان العناصر تعامل معاملة الجزر    Select object  حال تم انتقاء أكثر من عنصر عن طریق في - 
)أي وكأنھا تم انتقاءھا عن طریق بواندري (

) 2-4(    انتقاء      ) Hالحالة( 

                                           Remove boundary                         " إزالة جزر "      خیار 

أي إزالة جزر  حیث ال یأخذھا البرنامج بعین االعتبار أثناء التھشیر أي یتجاھلھا 
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نالحظ أن  Normalونبقي على الخیار    H           ولنطبق ذلك عملیا ونعد إلى مثالنا السابق ولنأخذ

أي اختیار بواندري والنقر على   Pick point غیر مفعل وبالنقر على    Remove boundaryالخیار 

قد تفعل طبعا  Remove boundary نعود إلى النافذة ونالحظ فیھا أن   Enterوبكبس  ) 1(  الجزیرة

غیر مھشرة ولكن إذا  ) ( 2-4-6مھشرة  ) (1-3-5رأینا سابقا أن الجزر تتناوب بالتھشیر  OKإذا نقرنا 

حیث نعود إلى الشكل  Enter ثم   Remove boundaryبل قمنا بالنقر على   OK  بالنقر على لم نقم

یظھر الشكل ونالحظ فیھ أن البرنامج   OKوبعد النقر على  Enterثم  ) 3-5(  وقمنا بالنقر على الجزیرة

3حافظ على التناوب في التھشیر ولكنھ ضم     الى ) ( 5كما انھ ضم  ) 2 ( إلى) (

غیر مھشر )2-3-6(  مھشر ) 1-4-5 ( وأصبح) 4( 

) Iالحالة ( 

  

  :مالحظة 

إجراء أي تعدیل على التھشیر فإننا نقف على التھشیر وننقر نقرتین ونقوم بالتعدیل من نافذة  أردنا إذا
أو مثال نأخذ خیار  Outerوالى خیار  Ignoreإلى خیار  Normalأن ننتقل مثال من خیار  التھشیر فإما

Remove boundary  إلزالة بعض الجزر وبالنقر علىOK   تصبح التعدیالت جاھزة على الشكل  

  :العالقة بین البلوك والتھشیر 



www.syriabuild.com

454من  122صفحة 

قبل الدخول في ھذا الموضوع لنراجع معا ما تعلمناه سابقا وھو كیفیة إحضار بلوك جاھز إلى ملفنا من 
أو من ملف موجود في مكان ما موجود في الكمبیوتر أو من مكتبة االتوكاد  ةمن فالش مكتبة خارجیة أو

    :نفسھ ولنفرض أننا نرید إحضار ھذا البلوك من مكتبة االتوكاد فما ھو المسار لذلك

open           file            جھاز الكمبیوتر             Cالسواقة

Program files             Auto cad 2008             sample

                         Design center             House Designer            نعلم على البلوك    

 Ctrl+c           ctrl+tab          ctrl+v          ینزل البلوك على الشكل

  

ن إعداداتھ غیر مناسبة فمثال وحداتھ غیر مطابقة عندما ینزل على الشكل تكو البلوكھنا نالحظ أن 
ونقوم   Delete ن سورسھ غیر الصفر أو غیر ذلك ولذا نقوم بحذفھ من على الشكل أللوحدات لدینا و

مثال وحیث أننا نستخدم  شونراقب فیھا وحدات البلوك فإذا كانت ھذه الوحدات باال ن  Insert بفتح نافذة 

ونقوم بكتابة التعلیمة Insert   للخروج من القائمة    cancel فإننا نقوم بالنقر على  CM  وحداتنا بال

ن الوحدات قد أنالحظ   Insert على سطر األوامر ونعود إلى فتح قائمة   Insunits  =  5 الخفیة 

بشكل ینزل الشكل أو البلوكة المطلوبة  OKوبالموافقة  ) 2.54(  بالرقم    Factorتعدلت بضرب ال
 أعالهصحیح على الرسم ونختصر ھذا الكالم بمتابعة المسار 

 

Delete                           Insert                        للشكل على شاشة الرسم                                      
                                        

cancel         Insunits=5        Insert         OK           مراقبة الوحدات  

نستعمل البلوكةالمطلوبة                                                   

إلحضار البلوكة المذكورة من مكتبة االتوكاد وذلك عن طریق  وطبعا ھناك مسار آخر
من الملف الذي نعمل بھ حیث نفتح  مباشرة ونتبع ذلك بالمسار التالي وطبعا         Insertنافذة

  Insert     نافذة

          Browse          -I   جھاز الكمبیوتر             Cالسواقة

Program file             Aout cad2008              sample
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 house design             design centerننقر علیھ           

 Insertتظھر نافذة             OK         ة الوحداتبعد معالج

 مثال تظھر كافة البلوكات على شاشة الرسم ثم نأخذ البلوكة المطلوبة وھي الكرسي OKوبالنقر على 
  ونحذف باقي البلوكات 

ن الطریقة األولى محبذة أكثر من الثانیة ألنھا تحضر إلى ملفنا فقط البلوكة المطلوبة أما أونسجل ھنا -
  الطریقة الثانیة تحضر لنا كافة البلوكات مع مشاكلھا 

  :إحضار بلوكة من فالشة مثال  أردنا إذا ماھو المسار  - 

  Open     Fileنعلم البلوكة     قرص قابل لإلزالة      جھاز الكمبیوتر    

  Delete      V+ctrl     ctrl+tab           ctrl+cللشكل 

5       =Insunit         cancel                  نراقب الوحداتI

I               Ok                                     

نقوم بإعادتھ إلى فإننا     0  الطبقةوطبعا لكل المسارات السابقة إذا وجدنا أن البلوك لیس سورسھ ھو 

    Block Editorعن طریق      Oالطبقة

    وبشكل عام إذا كنا نرید إنزال بلوكة من ملف موجود على جھازنا إلى ملفنا الحالي

Ctrl+c                   الملف الموجودة فیھ البلوكةopen        file        

 Delete            I                 ctrl+tab            ctrl+c   

         cancel  مراقبة الطبقة أو مراقبة الوحدات

Insunits   5 or 0         I                      OK   

                                   

  

:التھشیر في البلوك تنزیل یتم كیف
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   البلوكات یخترق التھشیر - 

   البواندري مع مشاكل لنا یخلق ال حتى الجدران مع البلوك یتقاطع ال أن نحاول دائما - 

   مفجر وكأنھ ویعاملھ سورسھ حسب البلوك یعامل التھشیر - 

   تباعا ذكرھا على سنأتي ھامة إجراءات أربع إلى نلجأ البلوك مع التھشیر مشاكل ولتدارك ولذلك - 

 ولكن             لبلوكاتل التھشیر اختراق لمنع األول الدفاع خط وھو Outer الخیار بتفعیل نقوم - 1

 Remove تعلیمة إلى نلجأ ولذلك البلوكات یخترق التھشیر فان ھذا الدفاع خط من الرغم على
boundary  ھذه االعتبار بعین یأخذ ال أي المعلمة الجزیرة في التھشیر یتجاھل الخیار ھذا أن ونعلم 

 تفریغ لیس Remove boundary أن نفھم أن ویجب نستخدمھ الذي التھشیر نظام بحسب الجزیرة
   للجزیرة أي لھ تجاھل ھو إنما للتھشیر

  :مثال

ھشیرهنووھي كرسي توالیت  فیھ بلوكة إنزال نرید و حماملدینا  

A B

   Normal الخیار اتخذنا عندما بینما  B الحالة على نحصل فإننا  Outer الخیار نأخذ عندما انھ ونالحظ 

 یخترق األحیان بعض في فانھ Outer الخیار أخذنا إذاو A  )  لحالةا (البلوكة یخترق التھشیر فان

  (على نحصل فإننا البلوكة على ونعلم Remove boundary الخیار إلى نلجأ وعندما البلوكة التھشیر

  ) B الحالة

   المبینالشكل دیناول
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C D

  

  ) C (الشكل في كما یظھر التھشیر فان Normal الخیار خذأولن

الدائرة كما  یخترق التھشیر فان Remove boundary الخیار ونأخذ  التھشیر قائمة إلى نعود وعندما

 التھشیر لتفریغ لیس ھو Remove boundary أن أذھاننا في یرسخ أن یجب أنھ أي ) ( Dفي الشكل 
نتبعھ الذي التھشیر االعتبار نظام بعین یأخذ ال أي لھ تجاھل ھو إنما

: مثال

خارجي إطار فیھا لوحة في ما جدار بتھشیر قمناإذا  

 في فتحة وجود إلى یعود ذلك في والسبب اإلطار حدود في كاملة اللوحة بتھشیر البرنامج یقوم أحیانا 
 وھنا تماما المغلقة الجزیرة یتبع البواندري أن ونعلم تماما مغلقة غیر جزیرة ھو الجدار أن أي الجدار
 وإعادة المشكلة ھذه للحو تماما المغلقة حتما وھي للوحة الخارجي اإلطار جزیرة الى التھشیر ذھب

 تعلیمة ونأخذ التھشیر نافذة إلى نعود حیث نقرتین  التھشیر على ننقر الطبیعي وضعھ إلى التھشیر
Remove boundary   

 وضعھ إلى التھشیر یعود وبذلك الجزیرة ھذه تجاھل للبرنامج نقول حیث الخارجي اإلطار على وننقر
   الطبیعي

  

                                                            Add select objects الخیار
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 Add selectخیارال على وننقر   H             نأخذ عندما أي   select ا الخیارھذ استخدمنا سابقا
objects   وسندرس طبعا عناصر لعدة أو لوحده تھشیره نرید الذي العنصر بانتقاء نقوم الشكل ویظھر 

 Add الثاني بعملھا التعلیمة ھذه

   الشكل لدینا لنفرض

E F

  

 انھ تذكرنا بالتھشیر قمنا أن وبعد ما فرش فیھا غرفة یمثلھوو دائرة وبداخلھ مستطیل عن عبارة وھو
؟نفعل فماذا الفرش في ندخلھ أن نسینا مستطیل عن عبارة ھنا وھي سفرة طاولة یوجد

  Add select objects تعلیمة على ننقر ثم التھشیر نافذة تظھر حیث نقرتین وننقر التھشیر على نقف 
 البرنامج فیقوم المستطیل على ننقر التھشیر فوق المناسب المكان في المستطیل وضعنا نكون أن وبعد

 االعتبار عین في الجزیرة ھذه اخذ أي Add الفعل ھو وھذا التھشیر في ھاویستوعب الجزیرة ھذه بإضافة

  Ignoreأو   Outerأو       Normalالخیار كان سواء

                               Option الخیارات وندرس التھشیر نافذة الى ولنعد

1-Annotative                                                                                        ونعرف  أبدا ال نفعلھا
  ذلك سابقا 

2-Associative                                                                                        ویجب تفعیلھا دائما

أو الدائرة إلى مكان آخر ضمن الغرفة    E      الن ھذا الخیار یفیدنا حین نرید نقل المستطیل في الشكل
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وفق الوضع الجدید وھذا یوفر علینا إعادة  فان البرنامج یعید ترتیب التھشیر      Moveبواسطة تعلیمة 
  التھشیر من جدید 

 إذا حیثب بالجزر التھشیر بربط یقوم الذي Associative تفعیل ھو بھ القیام یجب الذي الثاني اإلجراء إذا
   جدید من التھشیر تولید یعاد الجزر تحریك تم

 F الشكل في كما اعمدة مخطط لدینا لیكن جدیدة فكرة إلى اآلن ننتقل

 انھ ونعلم
 واحدة طبقة على مرسومة وتھشیرھا واألعمدة   0    الطبقة على مرسومة الجدران تكون أن یجب

 لون ونأخذ األعمدة عن مختلف بلون األعمدة تھشیر یكون أن یجب ولكن   0   الطبقة غیر
 التھشیر خیارات قائمة تحت لأللوان المنسدلة القائمة بواسطة التھشیر قائمة نفس من التھشیر

Predefined 
 ذلك  وغیر وفرش وجدران محاور لدینا یكون بل بمفردھا األعمدة تكون ال المخطط في طبعا
 علینا تشویش یحصل ال حتى األعمدة طبقة عدا الطبقات كافة بإطفاء نقوم األعمدة بتھشیر وللقیام

   الطبقات باقي من
: كیف نھشر االعمدة 

 اللمبات إحدى على نكبس ثم الطبقات كل على نعلم حیث     ctrl+Aونكبس الطبقات نافذة نفتح
 مضاءة الفعالة الطبقة ترید ھل البرنامج یسألنا عندما الفعالة الطبقة فیھا بما جمیعھا اللمبات فتنطفئ
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 اللمبة لتشعل األعمدة طبقة ونختار الطبقات تفعیل إلزالة خارجیة بنقرة ذلك بعد ونقوم ال ونكبس
   فیھا

ونختار لونا لھ غیر لون األعمدة ثم نأخذ الخیار  Solidونختار نوع التھشیر             Hنأخذ 

Select object  ونعلم على جمیع األعمدة ثمPreview   ثمOK   

           الطبقات كافة إضاءة ونعید ctrl+A ونكبس الطبقات نافذة إلى نعود ثم     -3         

      وترتیبھا الطبقات من االستفادة مدى ونالحظ  انتھى قد األمر ویكون        

 بتعلیمة عمود نسحب نأك األعمدة مواقع في تعدیل إجراء إلى المخططات بعض في ضطرن قد       
Move    من الثالث اإلجراء إلى یقودنا وھذا معھ ینسحب التھشیر أن ونالحظ جدید مكان إلى 

  وھي البحث ھذا أول في إلیھا نوھنا التي األربع األساسیة اإلجراءات

3 - Create separate hatches                                                  
  ونقول للطوارئ تحسبا دائم بشكل مفعل الخیار ھذا یكون أن ویجب منفصل تھشیر انشاء ویعني

 یعمل التھشیر ان والحظنا التھشیر وانشانا Create separate hatches الخیار تفعیل نسینا حال في

  Create separate hatches الخیار بتفعیل ونقوم التھشیر على نقرتین ننقر فإننا كاملة كوحدة

  
  

  : مالحظة
   أخرى مرة ربطھ إعادة الیستطیع ولكن التھشیر ارتباط یفكك أن یمكنھ الخیار لھذا بالنسبة

  
: مالحظة

 التھشیر نافذة تفتح حیث التھشیر على بنقرتین یمكننا فانھ البدایة منذ  Outer تفعیل نسینا إذا

   Outer الخیار بتفعیل ونقوم
 سأب ال حجما ھناك ولكن كامل مخطط رسم نستطیع أصبحنا أننا یمكننا القول المعلومة ھذه وبختام

 الكمیات لحساب سنأخذھا التي الھامة المعلومات من بھ
  

  :  ما مخطط برسم اآلن ولنبدأ

 ثم الجدران بعرض  Offset بعمل نقوم ثم البناء لمحیط  Poly line خط بواسطة الجدران برسم نقوم
 طبقات على والنوافذ األبواب لفتح سابقا درسناھا التي التعلیمات كافة ونستخدم الخطوط بتفجیر نقوم

 خاصة
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 ونبدأ  نریدھا التي باألمكنة ونوزعھ  Copy لھ  ونعمل واحد عمود نرسم حیث باألعمدة  خاصة طبقة ثم
 النھشر أي بینھما ما الجدران نھشر ثم األعمدة طبقة ونترك الطبقات كافة نطفأ أن بعد  األعمدة بتھشیر

 بواندري طریق عن العمود تحت

 لتھشیر جدیدة طبقة ونفتح االتوكاد لمكتبة والذھاب   open طریق عن بالفرش خاصة طبقة نعمل ثم
 تكون الجدران بدل حیث اإلنشائي المخطط نرسم الطریقة بنفس وطبعا بواندري طریق عن األرضیات

 وغیرھا والصحیة الكھربائیة المخططات وھكذا الفرش بدل الحدید ومقاطع الجوائز

!!!!!!ƒ! !!Ÿ!

B 1

B2

B4

B5

B7

B8

B9

B10
B11

B12

B13

B14

B15

B16

! œ!»»! !!

  

  

  

  

  :مالحظات ھامة 

   Select objects طریق عن مختلفین بلونین واحدة طبقة على تھشیرھا+ األعمدة

      0الطبقة على تكون الجدران وطبعا البواندري طریق عن خاصة طبقة على الجدران تھشیر
   بواندري طریق عن خاصة طبقة على والتراسات األرضیات تھشیر

  :خطوات رسم مخطط 
   Save as الملف بتسییف لنقوم
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  ضبط الوحدات 
  ضبط حدود الرسم  
  إن وجدت  المحاوررسم  

   فقط فتحھا   )والنوافذ بواباأل فتح مع(   الجدرانرسم
  رسم النوافذ

  رسم األبواب 
  تھشیرھا بلونین مختلفین +األعمدة 

  تھشیر الجدران 
  )نھشر-نكتب-نفرش (           الفرش

  تھشیر أرضیات وتراسات  
  أسماء المحاور 

  األبعاد الداخلیة واألبعاد الخارجیة 
   رئیسیة عناوین  + كلیشة  +رإطا

  مالحظات إن وجدت
  ول إن وجدتاجد

 من وبدال جوائز نرسم مثال جدران من فبدال لإلنشائي بالنسبة أما المعماري للمخطط طبعا وھذا
   والصحي الكھربائي وھكذا الحدید نضع الفرش

                                                 Boundary retention                    خیار
 البواندري وعیونھ أعمى التھشیر أن نتذكر البواندري عن الناتجة العناصر ومعناھا 

 نستطیع أننا أي Regionأوpolylineماإ التھشیر نوع عن البرنامج یسال الخیار ھذا تفعیل عند

 من  البواندري تفعیل باتا منعا یمنع انھ ونقول polyline الخیار بأخذ ھنا من  بواندري نعمل أن
   القادم الدرس في سنأخذھا فقط واحدة حالة في إال التھشیر

                                               New      خیار

   المشكلة لنا حل select  وAdd    الن مھم غیر خیار 
  
                                                 Gap tolerance تعلیمة - 

     النسبي التسامح أو بھا المسموح عظمیةألا القیمة ومعناھا

 على تؤثر أن یمكن ثغرة بھ یوجد بل تماما مغلق غیر البواندري یكون أن یمكن بالرسم قیامنا وأثناء أحیانا
 التھشیر
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   13.58عندما نقوم بإعطاء أمر التھشیر دون استجابة               ذلك لنا ویتبین

  من البرنامج 

  أن یمكن التي الثغرات في نسبي تسامح یعطینا الخیار ھذا و 

 الخیار ھذا في لھ نحددهالذي  المجال حسب وذلك عنھا النظر غضن

  13.58     قیمتھا ثغرة فیھ المبین الشكل لدینا فمثال

 ویقوم   الثغرة یتجاوز البرنامج فان  > 13.58 الخیار ھذا في الموضوعة التسامح قیمة كانت فإذا

فان البرنامج یقوم 13.58      <          أما إذا كانت قیمة التسامح  موجودة غیر الثغرة وكأن بالتھشیر
  تماما مغلق لیس ھوو صحیح غیر   البواندري أن لنا تبین رسالة نابإعطاء

 البواندري من ونتأكد المسموح المجال بزیادة نقوم أن وبعد للكاب المسموح المجال زیادة منا ویطلب
 یطلب ولذلك السماح حدود ضمن أصبح وإنما مفتوحا الزال البواندري أن فیھا یؤكد أخرى رسالة یعطینا

  الرسالتین لھاتین ترجمة یلي وفیما عادي بشكل التھشیر متابعة منا

  

البواندري الصحیحلم یجد 
البواندري غیر مغلق أو أن عنصر البواندري لیس فعاال أو غیر مقبول

  :حاول التالي 

البواندرياعمل زوم حتى یتم مشاھدة جمیع 
قم بزیادة المجال المسموح للكاب

اخرج من األمر وتأكد أن عناصر البواندري أغلقت أو عملت مساحة مغلقة
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ا تحدید النطاق المحدودوعنوانھ:   الرسالة الثانیة 

  

   بواندري التھشیر المحدد غیر مغلق
البواندري الذي حددتھ غیر مغلق ولكن الفتحة المحددة ضمن الحدود للترتیبات المتقدمة لنظام  إن

أي أن الفتحة الموجودة مسموح بھا ولذلك تابع التھشیر في المجال  HPGAPTOLالمتغیرات ل 
المحدد

  

Gapویفضل تحدید قیمة  tolerance   50بشكل دائم حیث أن الفتحات التي ھي أكبر من  50ب 
  یمكن مالحظتھا بالرسم وإصالحھا

  :ویضاف ھذا الشرط إلى الخیارات الثالث السابقة التي یجب مراعاتھا عند التھشیر وھي 

 دائم بشكل                                    outer   الخیار تفعیل1-

 دائم بشكل                         associative  الخیار تفعیل  -2

  دائم بشكل     create separate hatches   الخیار تفعیل  -3

   ) 5000  ,  (0      بین محصورة تكون نأ وأ )50( على  gap tolerance     قیمة ضبط 4-
  40أو  60أو  50            بالقیمة نكتفي و لذلك نضطر ما ونادرا االضطرار عند

                                                inherit properties  الخیار
  

 الشيء نفس خصائص احد أو التنسیق نفس إعطاء ومعناه
 أن نجد التھشیر نافذة بفتح قمنا و العناصر حدأل  hatch  خصائص بتنسیق قمنا إذا نھأ ونالحظ
 لعمل نضطر لذاو افتراضیا یصبح انھ أي موجودا الزال األول للعنصر حددناه الذي التنسیق
 جدید تنسیق
  ؟ التنسیق نفس إلعادة نعود ھل. األول للتنسیق العودة أردنا لو ماذا ولكن
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 فرشاة وبجانبھ المؤشر  لنا یظھر علیھ بالنقر الخیار ھذا اخذ فعند المشكلة لنا یحل الخیار ھذا إن 
 بالنقر نقوم حیث مواصفاتھ عن عنصر التھشیر الذي نرید تھشیرا بنفس  البرنامج ویسألنا صغیرة

 الذي التھشیر مواصفات معھا حملت وقد الفرشاة وبجانبھ المؤشر فیظھر الموجود التھشیر على
 ھذا مواصفات تطبیق نرید الذي البواندري على بالنقر ونقوم كبیرة الفرشاة تظھر ولذا تطبیقھ نرید

 على التھشیر مواصفات نفس طبق البرنامج أن ونشاھد  مرتین  preview نكبس ثم علیھ التھشیر

   للموافقة ok  ثم الجدید العنصر

 فماذا    select بواسطة عنصر نھشر أن أردنا إذا ولكن بواندري ھو بھ قمنا الذي التھشیر إن
نفعل
 التھشیر نافذة من         inherit propertiesأمر بأخذ نقوم

 ویجب التھشیر نفس یأخذ حیث المطلوب العنصر على النقر بعد طبعا        S  نأخذ األوامر سطر ومن

 سطر في البرنامج یسألنا الفرشاة خیار أخذنا إذا أننا أي افتراضیا أصبح   select خیار أن ھنا االنتباه

 ما وإذا لقلی قبل سألنا كما     internal point      pickولیس  select  العنصر اختیار عن األوامر

 الخیار یعود وبذلك الكبیر الحرف انھ حیث  k      األمر نأخذ فإننا بواندري خیار إلى العودة اأردن
 البواندري ھو االفتراضي

                                                                hatch originالخیار
   خیاران وھناك یرشالتھ في البالطات حصر امكانیة وھو
                       use current origin االفتراضي التھشیر وھو

Specified  origin                                                             
chick to set new origin     خیار فان الثاني الخیار أخذنا وإذا

 على كاملة فیھ التھشیر بالطات تكون أن نرید الذي المكان اختیار نستطیع فإننا علیھ وبالنقر یتفعل
 من نقرنا إذا وھكذا الیمین جھة من كاملة البالطات كونت الیمینیة الزاویة على نانقر فإذا الشكل
 على تكون القاتغوال المنتصف في كاملة البالطات تكون المنتصف في نقرنا وإذا الیسار

 على مكان أي في الكاملة البالطات مكان نختار أن   otrack میزة بواسطة ویمكننا اإلطراف
   الشكل
الخیار وھناك

Default to boundary new origin                                        
 الكاملة للبالطات نریده الذي المكان تحدید المنسدلة القائمة طریق عن نستطیع فإننا بتفعیلھ قمنا إذا
 ما افتراضي خیار اخذ ویمكن الوسط في أو یسار أو یمین األسفل في أو یسار أو یمین األعلى في
   وتفعیلھ األول الخیار إلى بالعودة وذلك دائم خیار یصبح بحیث السابقة الخیارات من

 Specified origin الخیار طریق عن وذلكstore as default origin
   افتراضي بشكل الخیار بھذاحتفظ ا أي
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  خیار إلى والعودة سبق ما تفعیل نلغي االفتراضیة بخیاراتھ البرنامج یقوم أن أردنا وإذا
Specified origin      ,        inherit option                    

  
                                                Use current originالخیار

Use source hatch origin                                              
   بین ةقالعال یحدد الخیار وھذا

                                                inherit properties الخیار

                                                         hatch origin والخیار
 األول الخیار على بتعلیمنا فانھ العناصر احد على محدد تھشیر لتطبیق الفرشاة ناأخذ إذا انھ أي

use current origin                                
 للبرنامج نترك الكاملة البالطات لمبدأ بالنسبة أما ددالمح التھشیر تطبیق البرنامج من نطلب

 لدیھ افتراضي ھو ما حسب على تحدیدھا
use source hatch origin الثاني الخیار علمنا إذا ولكن        
 الجھة في الكاملة البالطات ووضع بالفرشاة لھ المحدد التھشیر بتطبیق القیام البرنامج من نطلب
   لذلك محددا خیارا ھناك كان إذا      hatch originبالخیار حددناھا التي

  

Gradient                                  الخیار
  

 ولنقوم التلوین مع ولكن السابقة التھشیر نافذة إعدادات نفس لھا جدیدة  تھشیر نافذة لنا تفتح حیث
  لأللوان خیاران ھناك بدراستھا

One color                      two color                     
 علیھا الكبس وعند   Browse   أیقونة  جانبھ إلى نالحظ       one color األول الخیار ولنأخذ
   خیاران ھناك األسفل وفي لنا المناسبة األلوان اختیار یمكننا

                                                         orientation إشعاع في

        centered    ومركزي             angle       زاوي                     

 كما اإلشعاع زاویة تحدید الزاوي في ویمكن مركزي أو زاوي اإلشعاع نوع تحدید یمكن حیث
   اإلشعاع أو لإلضاءة ظل یحدد حیث    shade خیار یوجد األعلى وفي نرید

two color                                                                    الخیار أخذنا وإذا
   لونین نختار أن یمكن الشكل بھذا

  العادیة التھشیر نافذة في ھي كما تماما ھي النافذة ھذه خیارات باقي بان كیزذللت ونعود
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TEXT  

  Draw  خذ من قائمة ؤی

Draw                 Text                  A  Multiline Text         

        AI Single line Text         

بالنسبة للكتابة في الحالتین تظھر في الطباعة بشكل متماثل علما أن معظم المخططات المتداولة لدینا 
    Wordوالفرق بینھما تقني وفني حیث أن األول یظھر واجھة تشبھ واجھة    Multilineتكون مكتوبة  

أما الثاني فانھ یعتمد  Text styleوال یشترط فیھ وجود  Wordحیث یتم وضع اإلعدادات كما ھو في 

لعدم وجود واجھة فیھ و إنما یبدأ بالكتابة فورا وبسب سھولة الكتابة فیھ  Text styleاعتماد كلیا على 
  . مرة  ألفمكننا أن نكتب مرة ونعدل ی

  : محاور الدراسة 

Text style                      
      Multiline Text      

         Single line Text
مالحظات وتوصیات ھامة     

  في كتابة المالحظات والتوصیات والكلیشة والعناوین الرئیسیة وال یشترط وجود  Multilineیستخدم  
Text style   أماSingle line  فھو یستخدم في كل شي في المخطط ویشترط وجودText style  

         Text style :اوال 

  STاختصاره                                           
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 Text styleحیث تظھر نافذة 

  

  الستایالت الالزمة لنا في الرسم بإنشاءومن ھذا الستایل نقوم 

   Standardبل نقوم بالوقوف على   Annotativeیجب أن الننشئ الستایل من 

  كیف ننشئ الستایل ؟

فتظھر   Newیمكننا إنشاء الستایالت التي نریدھا حیث نقوم بالنقر على   Standardبعد الوقوف على 
ا بالعربي أو نافذة یطلب فیھا تسمیة الستایل اسما واضحا وصریحا ویعبر عن ذاتھ ویجوز أن یكون إم

     2.االنكلیزي ویأخذ اسم الطبقة التي ینتمي إلیھا وبعد التسمیة ننتقي سماكة الخط 

Font Name                                                                         

فونطات االتوكاد وبكبس السھم تظھر لنا قائمة منسدلة تظھر لنا أنواع عدیدة من الفونطات ونالحظ أن 
      windowأما باقي اللواحق فھي من لواحق  shxالحقتھا 

رید إنشاء ستایل خاص باللغة العربیة نقوم باستخدام فونط عربي صریح وعندما أرید الكتابة نعندما  - 
  ستخدم فونط انكلیزي صریح نباللغة االنكلیزیة 

  یمنع استخدامھ منعا باتا  @أي فونط قبلھ  - 

: ونلخص ما سبق عن كیفیة انشاء ستایل ما 
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حیث نسمي الستایل اسما واضحا وصریحا ویعبر عن  Newوننقر على  Standardنقف على 
. ذاتھ 

 Font Nameنختار الفونط المناسب من 

   Heightنحدد االرتفاع من 

                                                  Effectsتأثیرات  

  أن ھذه التأثیرات غیر مھمةنالحظ 

 Upside  down                                                                       

  للخط   Mirrorأن ھذا التأثیر یقوم بقلب الكتابة إلى األسفل وكأننا قمنا بعمل 

Back wards                                                                             

  إن ھذا التاثیر یقوم بعكس األحرف مع قلبھا إلى الیمین 

Width factor                                                                          

  یقوم ھذا الخیار بتعریض الحرف حسب القیمة التي نضعھا لھ مثال الحرف یصبح  

Oblique angle                                                                        

  یقوم بإعطاء الحرف زاویة حسب القیمة الموضوعة 

Annotative                                                                             

  كما ذكرنا سابقا ال نفعلھ أبدا 

ویقوم بجعل الستایل ھو الستایل الفعال   Set currentوھناك النافذة من األعلى الیساریة یوجد مستطیل 

فیصبح ذلك الستایل ھو الستایل   Set currentوذلك عندما نقف على الستایل بالتعلیم ثم نكبس  على 
  الفعال أو نقف على الستایل وننقر نقرتین

  Regularفانھ یبقى على الخیار    Font styleبالنسبة ل  

                        Multiline Text :ثانیا 

                                       Tواختصاره     

ید النقطة األولى في سطر األوامر وبعد أن نحددھا یطلب تحدید عندما نأخذ األمر یطلب البرنامج تحد
  النقطة الثانیة أو المقابلة وكأننا نقوم برسم مستطیل علما أننا ال نلتفت إلى خیارات سطر األوامر الظاھرة 
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  : والقضیة الھامة ھنا ھي مجال الكتابة ونذكر باألھمیة بالنسبة ألوامر سابقة 

القالب           القضیة الھامة ھي     البلوكات              
الجزر                                                     القضیة الھامة ھي      ر              التھشی

Multiline Text        نقطة اإلنزال           القضیة الھامة ھي

Single line Text      مجال الكتابة           القضیة الھامة ھي

  Wordونالحظ في ھذا األمر وبعد تحدید مجال الكتابة انھ یظھر لدینا واجھة تشبھ إلى حد كبیر واجھة   

  : مالحظة 

بدون تحدید ستایل معین أي أنھ ال یوجد لدینا مخطط فیھ ستایالت محددة فإننا  Multilineإذا كنا نجرب 
ي كامل مساحة الشاشة وسبب ذلك أن البرنامج یقوم بالعمل على نالحظ أن مساحة مجال الكتابة یغط

Standard Style  وللتغلب على ذلك نقوم بالعودة إلى 0    وارتفاعھ االفتراضي ھوStandard Style  
  وزیادة االرتفاع بشكل مناسب حیث یظھر مجال الكتابة بشكل مقبول 

  ومجال الكتابة    Multilineكیفیة التعامل مع  

لدینا اللوحة الموجودة على الشكل فیھا مستطیل یمثل مساحة الرسم والى جانبھ مساحة محددة : ال مث
للنص نكتب فیھ بعض الشروط والمواصفات وفي األسفل توجد الكلیشة وھي عبارة عن ثالث مستطیالت 

و مخطط وفي أسفل اللوحة یوجد العنوان الرئیسي الذي یمثل اسم اللوحة مثال المخطط المعماري أ
  الكھرباء ولنرى كیف یتم الكتابة في كل منھا 
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بالنسبة إلى مكان النص ومن خالل معرفتنا بأبعاد اللوحة نستطیع أن نحدد بدقة مجال الكتابة وعن 
. یمكن الكتابة ضمن ھذا المجال بالتحكم بارتفاع الخط   Multilineطریق 

أما بالنسبة للكلیشة المكونة من ثالث مستطیالت فان مجال الكتابة فیھا محدد ونكتب على كل 
بإنزال الكتابة في النقطة التي نریدھا بعد أن یتم    Single lineمستطیل على حدا بواسطة 

. اإلجابة على أسئلة البرنامج في سطر األوامر لتحدید االرتفاع وزاویة الكتابة 
ة للكتابة في مستطیل العنوان الرئیسي فھنا یوجد مشكلة یجب حلھا بتحدید مجال الكتابة أما بالنسب

 , m)40ضمن مستطیل تكون أبعاده متناسبة مع لوحة الرسم فمثال إذا كانت أبعاد المبنى بالمتر  
أما أبعاد المستطیل  )40 , 30(cm فان أبعاد اللوحة بعد الطباعة تكون1/100والمقیاس   )30

للعرض وإذا أردنا  unit 3000للطول و unit 4000  ذي یمثل المبنى فھو في االتوكاد یكون ال
تحدید أبعاد مستطیل العنوان بشكل متناسب مع اللوحة بعد الطباعة نجد انھ من األنسب اختیار 

)األبعاد بالسنتمتر    ( 400 , 1400)وطبعا ھذه األبعاد تمثل على الواقع بالسنتمتر ( 4 , 14

( 400 , 1400)وبالتالي فان ھذه االبعاد في االتوكاد تمثل  unit        

( 400 , 1400)والخالصة فان المستطیل الذي یمثل مجال الكتابة لعنوان اللوحة تكون ابعاده  unit        
  : ویتم تحدیده بالمسار التالي 

  Tتحدید نقطة عشوائیة                                ( 400 , 1400) @             
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ویتم تحدید مجال الكتابة            Tونأخذ األمر  ( 400 , 1400)أو نقوم برسم مستطیل بنفس األبعاد    
  على حدود ھذا المستطیل

   

وعند الكتابة فان البرنامج یلتزم بالعرض ولكن ال یلتزم باالرتفاع ولذا نقوم بتحدید االرتفاع المناسب 
  : ونعود لنؤكد على األشیاء التي یجب القیام بھا عند تحدید مجال الكتابة وھي 

في إنشاء ستایل جدید  Standardاالنطالق دوما من 
تحدید نوع الفونط المناسب 

 ضبط االرتفاع
  AR or ENیتوافق مع الفونط الموضوع   Windowsجعل 

یر أي مواصفة من مواصفات الكتابة نعلم على الكل ونختار المواصفات الجدیدة حیث یتم یلتغ
Wordوتتم الكتابة وكأننا في برنامج  Wordتطبیقھا فورا كما ھو في برنامج 

ضبط النص نسبة إلى مجال الكتابة 

نفترض أننا قمنا باإلجراءات الخمسة السابقة ونبدأ بمحاولة الكتابة 

Wordھناك عدة خیارات لواجھة الكتابة وھي مطابقة تقریبا لواجھة خیارات 

          Bold              ( B ) بالنقر علیھ نأخذ خطا ثخینا
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( I )                      Italic بالنقر علیھ نأخذ خطا مائال

          Underline     ( U بالنقر علیھ یقوم بوضع خط تحت الكتابة (

          Over line       ( O بالنقر علیھ یقوم بوضع خط فوق الكتابة(
في حال كتبنا النص وأردنا التراجع عن احد الخیارات السابقة فإننا نقوم بالتعلیم على النص كامال 

Ctrl+A   ونقوم بالنقر على الخیار الذي نرید التراجع عنھ وذات الشي إذا ما أردنا للنص أن یأخذ
خیارا جدیدا 

وإذا ما أردنا إدخال أحد ھذه الخیارات لفقرة ما من النص فإننا نحددھا بالتعلیم علیھا وننقر على 
من النص  الخیار المطلوب وذات الشي إذا ما أردنا إلغاء احد الخیارات عن فقرة ما

Stack     b/a    

ھذا  على تعلیمالونقوم ب  5/6نالحظ أن ھذا الخیار غیر مفعل ولكن عندما نضع عددا كسریا مثل 
   یصبح خط الكسر أفقیاالكسر وبالنقر على ھذا الخیار 

إلى جانب الخیار السابق یوجد خیارات لأللوان وعندما نكبس على الزر إلى جانبھ تنسدل خیارات 
 By layerاأللوان حیث ننتقي اللون الذي نرید أو نأخذ الخیار 

وبالنقر علیھ یمكن إظھار أو إخفاء    Rulerوالى جانب الخیار السابق یوجد خیار المسطرة  
المسطرة 

Ok      
بالكبس على ھذا الزر نكون قد خرجنا من األمر وظھر لنا النص باالعددات التي فرضناھا وبالنقر 

لى النص نعود لألمر مرتین ع
یوجد زر على شكل سھم وبالنقر علیھ تنسدل منھ قائمة بالخیارات معظمھا   Okإلى جانب  

موجود على الواجھة وفیھا خیارات أخرى سندرسھا عندما نأخذ شریط األوامر الثاني لخیارات 
Word

أعمدة    وھو غیر ھام Columns      الخیار       

األمر تنسدل لدینا أوامر جزئیةوبالنقر على ھذا 

Dynamic Columns               Manual height            

namic Columns               Auto height                

Dynamic Columns               Auto height                 
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فعندما یمتلئ ھذا المجال یقوم البرنامج بفتح عمود ونالحظ عندما نأخذ ھذا األمر ونكتب في مجال الكتابة 
آخر للكتابة علیھ وھكذا یفتح عدة أعمدة كلما امتلئ العمود الذي قبلھ بنص الكتابة

Dynamic Columns               Manual height            

فاع مجال الكتابة من األسفل عند اخذ ھذا األمر ونقوم بالكتابة فان البرنامج یتیح لنا الكتابة بتطویل ارت
على قدر طول النص مع المحافظة على العرض ونالحظ وجود مقبض في األسفل فإذا ما ضغطنا علیھ 

بالرفع إلى أعلى أي تقلیل االرتفاع فان البرنامج یقوم بفتح عمود جدید لیتسع النص وإذا زدنا الضغط 
وھكذا أكثر بالرفع إلى األعلى فان البرنامج یفتح عمود آخر 

    Columnsمن أیقونة                      No Columnsالخیار  

عند اخذ ھذا األمر فان األعمدة المتشكلة تتوحد في عمود واحد 

Columns       Staticالخیار 

ولكن    6أو  4أو   2أو   1عند النقر على ھذا الخیار یطلب البرنامج تحدید عدد المجاالت التي نریدھا 

 Columns settingsأو من الخیار     Moreل أن نأخذ ھذا العدد من یفض

Columns settingsتظھر لنا نافذة   Moreوبالنقر على ھذا الخیار أو 

  

فانھ یطلب تحدید االرتفاع وعرض العمود  Dynamic Columnsوفي ھذه النافذة إذا نقرنا على خیار 

واختیار أربع أعمدة   Columns    Staticقلیل وبالنقر على خیاركما درسناھا قبل . والبعد بین األعمدة 
وتحدید االرتفاع والعرض للعمود والبعد بین األعمدة وبحساب األرقام الموجودة على النافذة نستنتج أن 

  وكل ذلك یحدد حسب خیاراتنا انظر المثال العددي في النافذة السابقة   Totalالبعد الكلي  
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 M Text justification    الخیار           

. وھو خیار ھام جدا وھو یعني ضبط النص نسبة إلى مجال الكتابة 

بالنقر على ھذا الخیار تظھر لنا خیارات عدیدة لكتابة النص من حیث بدایة الكتابة 

وإذا أردنا الكتابة باللغة االنكلیزیة نأخذ خیار   Top rightبة بالعربي نأخذ خیار افمثال إذا كنا نرید الكت

Top left   وننتقي باقي الخیارات حسب الضرورة فمثال إذا أردنا أن نكتب كلیشة و تكون عبارة عن

حیث یقوم   Middle centerكتب على سطر واحد بشكل متوسط فإننا نأخذ خیار تعنوان أو اسم للوحة 
  على الجانبین  بالكتابة من الوسط وتتوزع الكتابة

وباعتبار  )المخطط المعماري(وإذا أردنا أن تكون ھذه الكلیشة بالعربیة بعد أن نأخذ الفونط العربي مثال 
ونقوم بالكتابة ولنفرض أن المجال لم یعد   Middle centerأن مجال الكتابة ھو كلیشة فإننا نأخذ خیار 

د فما الحل ؟یتسع للعنوان باعتبار أن الكلیشة تكتب على سطر واح

بإمكاننا تعریض الكلیشة أي زیادة عرض مجال الكتابة یدویا عن طریق المقبض على یمین :  اوال
المسطرة وإذا أردنا الدقة في ھذا التعریض فإننا نقف على المسطرة بالفارة وننقر بالزر الیمین 

علیھ نحدد على أي ضبط عرض المجال وبالنقر   Set M text Height     وناخذ الخیارالسابق
  النافذة الظاھرة العرض الذي یناسبنا 

ولكن ماذا إذا كان العرض الالزم لكتابة الكلیشة ال یتناسب مع مقاییس اللوحة عندھا نلجأ :  ثانیا
  أي نقلل من االرتفاع حتى یتناسب الوضع مع الكلیشة   Set M text Heightإلى الخیار 
تابة الكلیشة فإما أن نعرض المجال یدویا أو بدقة وإما أن إذا كان لدینا مشكلة في ك :والخالصة 

  . نقوم بخفض قیمة االرتفاع 
  

  : كیفیة كتابة كلیشة بطریقة فنیة 
  

  لدینا اللوحة المبینة أعاله ونرید كتابة الكلیشة المؤلفة من ثالث مستطیالت 
باعتبار أن ھذه الكلیشة ھي عبارة عن ثالث مستطیالت فیجب أن تكون كلیشة كل مستطیل  

  مستقلة عن اآلخر أي ال یمكن أن نكتب على المستطیالت الثالث بمجال كتابة واحد 
ونحدد مجال الكتابة بنفس أبعاد المستطیل     Tولذا فإننا نقف على المستطیل األول بعد اخذ األمر 

   Middle centerبعد أن نقوم بالكتابة المطلوبة علیھ بواسطة خیار األول و

  ونقوم بنسخ نفس الكتابة على المستطیلین اآلخرین copyنأخذ األمر 

الخاصة بھذا  Wordثم نقف على المستطیل الثاني والنقر على النص نقرتین حیث تظھر نافذة 
النص ثم نقوم بحذف ھذا النص ونكتب النص الذي نریده للكلیشة في المستطیل الثاني وطبعا 
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للكلیشة األولى ونقوم بنفس العمل بالنسبة للكلیشة الثالثة   Wordمحافظین على كافة إعدادات 
  سقة واألخیرة ونكتب نص الكلیشة الثالثة وبذلك تكون الكلیشات الثالث متناسبة ومتنا

  
         Left      -        Center      -         Rightخیارات 

  
حیث أن الخیار األول ینسق الكتابة على الیسار والخیار الثاني یضعھا  Wordوھي تماما كما في 

  بالوسط والثالث على الیمین 
  ومعناه توزیع النص                    Distributeالخیار 

  
  لكتابة من الوسط ویقوم بتوزیع األحرف على كامل عرض مجال الكتابة یبدأ ھذا الخیار با

                           Justifyالخیار 
  

  ھذا الخیار یقوم بضب األحرف التي وزعھا الخیار السابق أي انھ یعاكسھ 
                Line spacingالخیار 

  
د بین السطور بعدد االنترات فإذا كنا نرید وھو خیار یحدد البعد بین السطور حیث یمكن زیادة البع

  ......مرتین وھكذا  Enterمضاعفة البعد بین سطرین نكبس

   Numberingالخیار               
  

معناه الترقیم حیث یوضع أرقام في أول الفقرات أو وضع أحرف صغیرة أو كبیرة أو نقط في أول 
  فیھا أربعة حاالت للترقیم  منسدلةمة الفقرات وبالنقر على ھذا الخیار تظھر لدینا قائ

                          Lettered                 Lower caseأحرف صغیرة 
الترقیم بالنقط الملیئة                             Lettered                 Upper caseأحرف كبیرة 

Bulleted                         

Numberedالترقیم باألرقام                               

  :  آلیة العمل بالترقیم 

نرید كتابة نص وقمنا باختیار أحد الخیارات األربعة للترقیم فان البرنامج یقوم بترقیم بدایة النص ونكتب 
  یبدأ النص من أول السطر مع رقم متسلسل  Enterوكلما كبسنا على زر 
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فیعطینا رقم متسلسل   Enterكتابة من أول النص ولكن مع إیقاف الترقیم فإننا نكبس وفي حال أردنا ال

من لوحة المفاتیح نزیل الرقم المتسلسل ونقوم بالكتابة بدون أرقام   Back spaceجدید وبكبس زر 

  Enterمتسلسلة حتى لو قمنا بكبس 

ونقوم بالبدء بالكتابة  Enterولو أردنا العودة لمتابعة كتابة الترقیم بشكل متسلسل مع السابق فإننا نكبس 

عند ذلك یقوم البرنامج بترقیم  Numberedمن أیقونة Continue  ونتوقف عن الكتابة ونأخذ األمر 
  السطر الذي بدأنا بالكتابة فیھ بشكل متسلسل مع السابق ونتابع الكتابة 

لمتابعة  Continueولم نكتب أي شي على السطر وأخذنا األمر  Enterویجب االنتباه أننا إذا كبسنا 

ویمكن أن نتابع الترقیم  Continueالترقیم فان البرنامج ال یتجاوب ولذا یجب البدء بالكتابة ثم اخذ األمر 

قا فیعود بالترقیم المتسلسل ولو وقبل الكتابة بأخذ نفس األمر للترقیم الذي أخذناه ساب Enterبعد كبس 

من   Restartأردنا متابعة الترقیم ولكن من جدید أي غیر متسلسل مع األرقام السابقة فإننا نلجأ إلى األمر 

Numbered   حیث یبدأ البرنامج بالترقیم من جدید  

نا إعادة الترقیم من كما أسلفنا وتابعنا الكتابة وبعدھا أرد  Back spaceإذا أوقفنا الترقیم بواسطة زر 
السطر الذي وصلنا إلیھ من جدید أي غیر متسلسل فإذا بدأنا بالكتابة في السطر الذي نرید من عنده بدء 

فیقوم البرنامج  Continueفانھ ال یجیب ولذا نقوم بالنقر على الخیار  Restartترقیم جدید ونقرنا على 

  حیث یقوم البرنامج بإعادة الترقیم من جدید  Restartبالترقیم بشكل متسلسل وبعدھا ننقر على األمر 

                           Insert Fieldالخیار 

  ومعناه إدخال حقل وھو غیر مھم 

ویمكن لھذا الخیار إدخال حقل أثناء الكتابة من اجل معلومات موجودة أو حقل فارغ یتم إنزالھا بعد 
أي صنف الحقل وعندما  category Fieldیھمنا منھ وما  Fieldالطباعة وبالكبس علیھ تظھر نافذة 

وبالكبس علیھ یوجد    Time & Dateنكبس على السھم تظھر أنواع عدیدة من الحقول یھمنا منھا  

حیث یترك  Save Dateحیث ینشا حقل أثناء الكتابة یضع علیھ تاریخ الیوم وكذلك  Dateخیارات فیھا 

حیث یترك حقال فارغا لوضع تاریخ الطباعة كما    plat Dateحقال فارغا لوضع تاریخ حفظ الملف
  . یوجد خیارات عدیدة فیھ إلنشاء حقول لقضایا مختلفة ال تھمنا كثیرا 

                 Upper case   -   Lower case        a A  -  A aالخیاران 

النص كلھ بالتعلیم علیھا نجد أن  ھذا الخیاران یكونان غیر مفعلین ولكن عندما نختار حرف أو فقرة أو
ھذان الخیاران یتفعال وبالنقر على األول تتحول أحرف النص إلى احرف كبیرة وبالنقر على اآلخر یتم 

  . العكس 
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  : فقرة خاصة تابعة للترقیم 

ما شرحناه سابقا بالنسبة للترقیم ینطبق فقط على النصوص االنكلیزیة وال ینطبق على النصوص العربیة 
ن ماذا نفعل إذا أردنا ترقیم نص عربي من الیمین في البرنامج فانھ ال یوجد حل لھذه المشكلة ولذلك ولك

  فإننا نحتال على البرنامج بعمل حل یدوي 

نأخذ فونط عربي للكتابة ثم نحدد الكتابة من األعلى والیمین كما درسنا سابقا ونبدأ كتابة النص على 
   ARبة الشكل التالي بعد أن نحدد الكتا

   Enterثم كتابة السطر األول ثم   spaceثم     1ثم 
Enterثم كتابة السطر الثاني ثم     spaceثم     2ثم 

  وھكذا والنتیجة نراھا في النص على الشكل التالي 

السطر األول 
السطر الثاني 

  أي أن المطلوب قد تحقق دون علم البرنامج بھ

  

إدراج رمز              @Symbolالخیار    

  بالنقر على ھذا الخیار تنسدل قائمة من الرموز المساعدة في عملنا وأھمھا 

 -   Degrees    قم ھو قیاس زاویة مثلرأي درجة وھي الدائرة التي توضع فوق الرقم لنعرف أن ھذا ال  

مرتین     %الكبس على زر  Shift+    ویمكن إدراج ھذا الرمز من لوحة المفاتیح بالكبس على زر  30

+Shift          أي  D+متتالیتین  % %   +  d                                  

 -      Plus\minus      زائد تحتھا ناقص ویمكن إدراج ھذا الرمز من لوحة المفاتیح بالكبس +   أي

  P+مرتین متتالیتین  %%على زر 

-Diameter                 أي    O وھو رمز القطر ویمكن الحصول علیھ من لوحة المفاتیح مثل سابقیھ    

Shift + % %  + C  

 أما في      Multilineوبالنقر على أیا من الخیارات الثالثة یمكن إدراجھ في مجال الكتابة بالنسبة إلى  

Single  فیمكن إدراجھ من خالل لوحة المفاتیح نظرا لعدم وجود واجھةWord  فیھ  

  أما باقي الرموز فھي مختلفة بأنواعھا 
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   في حال أردنا إدراج رمز التیني غیر موجود ضمن خیارات القائمة المنسدلة فإننا ننقر على الخیار  - 
Other     في أخر القائمة حیث تفتح لنا نافذة نعرفھا منWord  تحوي رموز وأحرف التینیة عدیدة  

ت فعندما نكبس على السھم تظھر قائمة منسدلة فیھا قائمة بأنواع وفي أعلى النافذة توجد أسماء الفونطا
عدیدة من الفونطات وبالنقر على أیا منھا تظھر لنا لوحة بالرموز واألحرف التي یحویھا ھذا الفونط 

قر لنوبا  ∑  منھ رمز ترولنخ   Times new Roman ولنفرض إننا اخترنا احد ھذه الفونطات وھو

ثم  Copy   أو  علیھ مرتین ینتقل ھذا الرمز إلى قائمة االختیار ثم نقوم بنسخھ عندما ننقر على  نسخ 
وبالزر األیمن ننقر على مجال الكتابة ونجد أن ھذا الرمز قد أدرج فیھا ولكن الرمز یذھب إلى أقصى 

  في السطر  تيیمین السطر الذي ھو فیھ مع الكتابة ال

نط قد تغیر وأصبح الفونط الفعال ھو الفونط التابع لھ الرمز ولمتابعة الكتابة فإننا نقف كما نالحظ أن الفو
فیعود السطر Back space    على بدابة السطر الذي قبل السطر الذي نزل فیھ الرمز ونكبس على زر

   مع الرمز إلى أقصى الیسار والخطوة الثانیة نقوم بإعادة الفونط الذي كنا فیھ فونطا فعاال

  :مالحظة 

حیث تظھر نافذة مخطط توزیع األحرف نالحظ في أسفل   Otherإذا نقرنا على الخیار   @في الخیار 
ضبط  عرض متقدم وبالنقر علیھ تظھر قائمة منسدلة اسمھا مجموعة األحرف أو  ھذه النافذة خیار 

فیھا االفتراضي ھو    Windows   اللغات وفي ھذه القائمة لغات عدیدة ومنھا العربیة ونالحظ أن خیار

Unicode    أي فك الشیفرة وھو یحاول أن یتعامل مع بقیة لغات العالم ومنھا العربیة باعتبار أن اللغة

ھي االنكلیزیة     Windows  االفتراضیة لبرنامج 

       Oblique Angle     Oالخیار    - 

إذا كان لدینا نص أو جزء من نص وقمنا بالتعلیم علیھ وحددنا رقم ما جانب الخیار إما بسھم أو تحدید 
  مباشر فان الكتابة تأخذ میال حسب الرقم الموضوع 

         Tracking  a+bالخیار    - 

  ر ف النص أو ضبطھا حسب الرقم الذي نحدده بالسھم أو بشكل مباشأحروھذا الخیار یقوم بتفرید 

          Width Factor     Oالخیار     - 

یقوم ھذا الخیار بتعریض األحرف أو ضبطھا حسب الرقم المحدد جانب ھذا الخیار إما بالسھم أو بشكل  
  مباشر 

عندما نكبس بزر الفارة األیمن في واجھة الكتابة تنسدل قائمة فیھا العدید من الخیارات منھا ما قد 
وف نتعرض لھ بالشرحدرسناه سابقا والباقي س
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Editor settings                                        -Show toolbar     الخیار-

-Show options      

-Show Ruler         

Opaque Back ground-  

-Text High Light Color     

بالنسبة إلى الخیارات الثالث األولى یكونوا مفعلین بشكل افتراضي وعند عدم تفعیل األول فان سطر 
األوامر في مجال الكتابة یختفي وعند عدم تفعیل الثاني فان سطر الخیارات یختفي في مجال الكتابة وعند 

  عود الوضع إلى االفتراضي عدم تفعیل الثالث فان المسطرة تختفي وعند إعادة تفعیل الخیارات الثالث ی

من محیطھ وذلك لتمییز  أما بالنسبة للخیار الرابع فإننا عندما نفعلھ یظھر مجال الكتابة بشكل غامق أكثر
مساحتھ عن محیطھ والخیار األخیر یقوم بتغییر لون األرضیة تحت النص الذي نقوم بتعلیمھ حیث نعلم أن 

األمر تظھر نافذة لأللوان وباختیارنا احدھا یصبح ھو لون اللون االفتراضي ھو األزرق وبأخذ ھذا 
  األرضیة للنص الذي نعلمھ

  خلفیة مقنعة          Back ground maskالخیار 

وبالكبس على ھذا الخیار تظھر لنا نافذة صغیرة وفیھا یمكننا أن نفعل ھذا الخیار الذي یقوم بوضع مساحة 
ث تغطي ما تحتھا إلظھار الكتابة وبتفعیل األمر من ھذه النافذة سوداء أو بیضاء تحت النص بحی ملونة أو

یتفعل خیار 

Border offset factor         

   د المسافة التي تزید بھا المساحة اللونیة عن النص من كافة األطراف وكذلك ھنالك خیاریویطلب تحد 
Fill color    حیث یمكنننا تحدید اللون الذي نریده تحت النص  

  Use drawing backخیار        لنقر على وبا
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لفیة سوداء ونعلم أن اللون األسود یظھر في الطباعة ابیض أي أن النص یظھر في الطباعة خفانھ یختار  
  مفرغا تحتھ وبلون ابیض 

  

  Character setالخیار 

المخطط (د أن نكتب یونر  Arialولنختر الفونط العربي  T              وھو خیار ھام جدا لنأخذ األمر  

وھي أرقام انكلیزیة مع الكسر وباعتبار أن  100\1نالحظ انھ بعد أن نكتب  ) 100\1المعماري بمقیاس

تظھر الكتابة متداخلة مع بعضھا عندھا OKالفونط عربي فانھ عندما نتابع الكتابة تظھر رسالة ونكبس 

فنالحظ أن الكتابة تعود إلى  character set  ثمArabic  نقوم بالتعلیم على النص والنقر على األمر 
  وضعھا الطبیعي وطبعا بعد أن نكون قد علمنا النص وكبسنا زر الفارة األیمن للوصول إلى األمر 

   Para graph  الخیار 

عند النقر على ھذا الخیار تظھر نافذة وفیھا 

   

TAB                أي الھوامش  

إن ھذا الخیار یحدد المسافة بین الترقیم وبدء الكتابة فمثال عندما نحدد رقما معینا لھ  Lولنأخذ الخیار 

وكأن الخیار  یتفعل الخیار وعندما نكتب دون ترقیم فان الكتابة تبدأ من البدایة  OK  ثم  Addوننقر على 
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الكتابة بنفس القیمة التي البرنامج یترك ھامشا بین الترقیم وبدء غیر مفعل أما عندما نقوم بالترقیم فان 
  وضعناھا لھ 

Left Indent              

ھامش یساري وھو تحدید بدء الكتابة من الیسار 

First line                    

  تحدید مسافة بدء السطر األول 

Hanging                          

  من الیسار طبعا      Enterتحدید مسافة بدء السطر الثاني التابع للسطر األول أي بدون 

Right Indent                  

  تحدید الھامش من الیمین 

  استیراد نص               Import Text      الخیار 

ثم    Ctrl+C   حیث نقوم بنسخھ     Wordیمكن ببساطة الذھاب إلى أي نص في ملف من ملفات ال

  وھنا نجري لھ بعض التنسیقات   Ctrl+V   نعود إلى ملفنا ونلصقھ في مجال الكتابة

  المثالیة ھي ولكن ھذه الطریقة لیست

قبل أن نشرح طریقة استیراد نص یتبادر إلى الذھن سؤال وھو لماذا نضطر إلى استیراد نص علما انھ   
  بإمكاننا الكتابة مباشرة في االتوكاد والجواب

خاصة أو شروط محددة وھذه نھ قد یصادفنا في معظم المخططات كتابة مواصفات وتوصیات أ
تكون مأخوذة من دفتر الشروط الفنیة للمكاتب االستشاریة وھو عبارة عن عدد كبیر من الصفحات 

  محفوظ في احد

  ونقوم باستیراد الفقرات الالزمة لنا لتدوینھا على مخططنا ولكن كیف یتم ذلك    Word ملفات ال

فنیة ونقوم بتعلیم الفقرات التي نحتاجھا في المخطط ثم نقوم بفتح الملف الذي یحوي على دفتر الشروط ال
ونذكر أن ھذا النسخ واللصق  Ctrl+V     علیھونفتح ملف جدید ثم نقوم بلصقھا    Ctrl+C   نقوم بنسخھا

ونقوم على الملف الجدید بعملیات التنسیق وھي أسھل من التنسیق في        Wordھي ضمن ملفات 

وھنا  Save asصاصي في الكتابة ثم نقوم بتسییف الملف الجدید باسم معین اخت  Wordاالتوكاد كون 

  بل یتم عن طریق الحقتین وھما    Wordننتبھ أن التسییف الیتم عن طریق لواحق 
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 Rich Text formatملف 

كیفیة تنزیل برنامج  یشرح الذي Read meوھو الملف األبیض الذي نراه عادة في االتوكاد مثل ملف  
االتوكاد ولكن تسییف الملف بھذه الالحقة یفقدنا التنسیقات للملف عند استیراده إلى االتوكاد ولذلك یفضل 

  التسییف عن طریق الحقة أخرى وھي 

2 -RTF     

  التسییف بھذه الالحقة یؤمن لنا استیراد الملف إلى االتوكاد مع تنسیقا تھ واخراجاتھ  إن

  :والخالصة 

جدید قمنا  Wordأننا فتحنا ملف دفتر الشروط الفنیة ونسخنا منھ ما یلزمنا من فقرات ثم وعلى ملف 

   RTFبلصق ھذه الفقرات وسیفنا الملف الجدید باسم معین والحقة 

اآلن نعود إلى ملف االتوكاد ونكبس الزر األیمن في مجال الكتابة  ومن القائمة المنسدلة نأخذ األمر 
Import Text   الستیراد النص الذي حفظناه قبل قلیل بالحقة RTF    

وعند البحث عن الملف فإننا النجده والسبب بسیط وھو أن الملف الذي نرید استیراده یعمل بموجب ستایل 
معین قد یتعارض مع الستایل الذي نعمل بھ في االتوكاد حیث لكل منھما تنسیقا تھ واخراجاتھ ولذلك 

Standard    بوضعیة یجب أن نكون   Excel   أوWord            ملف منعندما نقوم باستیراد 
style

  لذلك نقول 

  :قاعدة عامة

  یفضل أن تكون في وضعیة  Excel  أو جدول  Word   في حال استیراد أي ملف نصي من

Standard   في االتوكاد أي أن النغیر الفونط بل یكون الفونط االفتراضي  txt.shx     

اآلن وبعد أن نقوم باالستیراد وفي حال أو لسبب ما لم نجد الملف الذي نرید استیراده نقوم بالبحث عنھ 
یدینا في  أحیث یكون الملف بین   Open حیث نجده بسھولة ثم نكبس  )    *  .   * (       عن طریق

.………تكبیر االرتفاع وھكذا أو ال جتعریض الم مثل مجال الكتابة ونقوم بالتنسیقات التي نریدھا

نرید الحفاظ على التنسیقات المعینة فانھ من األسھل لدینا كما أسلفنا في أول فقرة أن نقوم  وفي حال ال
  بنسخ الملف ثم لصقھ مباشرة في مجال الكتابة في االتوكاد والقضیة تعود لنا 

  :     Single Line textثالثا   
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        Draw               Text                single lineیؤخذ من     

                                           DTواختصاره 

  یسألنا البرنامج في سطر األوامر                         DT  عندما نأخذ األمر

 )Specify start point (    وذلك على  أي یطلب نقطة تحدید البدء ونقول ھنا تحدید نقطة اإلنزال
  غرار

  Multiline         مجال الكتابة في  - 

  التھشیر                 الجزر في  - 

  البلوك                القالب في  - 

   األوامر وجوابا على سؤال سطر األوامر نعطي نقطة إنزال عشوائیة وعندھا یسألنا البرنامج في سطر
  Specify high  نحدد االرتفاع للكتابة نكبس أي تحدید االرتفاع وعندما  Enter     ویسال البرنامج

Specify rotation angle  

للموافقة  Enter   إذا كنا نرید الكتابة بالمیل فإننا نعطیھ الزاویة التي نرید ونكبس  أو  0 نحدد الزاویة 
وھنا یظھر مؤشر الكتابة وبدون أي واجھة حیث أن ھذا الخیار یعتمد اعتمادا كلیا في تنسیقاتھ على 

  الستایل الذي نضعھ لھ وللخروج من األمر نكبس 

غیر مھیأ لكتابة النص بل أرقام أو رموز أو كلمات أو محاور داخلیة أو   Singleنالحظ أن  
  تسلیح 

  :مثال

ن یكون لدینا أبالعربي اسم محور ما وبالتالي یجب أن تكون لدینا طبقة ألسماء المحاور وأن نكتب نرید 
قبل أن نقوم بتحدید نقطة و             DTستایل عربي باسم عربي صحیح یعبر عن ذاتھ عندما نأخذ األمر 

قوم یستایل لیجعلھ فعاال وفیطلب البرنامج في سطر األوامر إدخال اسم ال            S  اإلنزال ونكتب
ن اسم الستایل یجب أن یعبر عن ذاتھ ولكن بالكتابة حسب تنسیقاتھ ولكن اسم الستایل ھو بالعربي أل

  ؟ البرنامج ال یقبل بإدخال اسم الستایل بالعربي فماذا نفعل

یل ألنھ ال یفھم نھ لم یجد اسم ھذا الستاأمر اعندما ندخل اسم الستایل عربي یرد البرنامج في سطر األو 
  االستفھام  )؟ (  أو Standardماذا نرید فیطلب منا إما تحدید الستایل 

  یطلب إلینا البرنامج اختیار األمر Enter ونكبس )؟ (  وعندما نضع اإلشارة
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لیعرض علینا قائمة بالستایالت التي لدیھ لنختار منھا الستایل الذي نرید أن یعمل علیھ  * )(       
على الستایل الذي نریده وننسخھ على سطر األوامر ثم نحدد نقطة اإلنزال   copy حیث نعلم ب البرنامج

  واالرتفاع والمیل ونبدأ بالكتابة 

  دةقإن الطریقة السابقة في الكتابة ھي صعبة ومع 
  :إذا قمنا بتسمیة الستایل اسما عربیا فان البرنامج ال یفھم ذلك فما الحل 

حیث یعمل ھذا    Stylesدوات الذي اشترطنا وضعھ على واجھة البرنامج وھو الحل باستخدام شریط األ

وبوضع الستایل الفعال على الواجھة ویمكننا التقلیب بین الستایالت    Layers  الشریط على مبدأ شریط 
وجعل أي ستایل نریده فعاال كما ھو الحال في الطبقات ولم یعد یھمنا كون اسم الستایل بالعربي أو 

  االنكلیزيب

ثم   Styles  إذن لم نعد نلتفت إلى الستایل في سطر األوامر بل نقوم بتحدید الستایل الفعال من شریط 

حیث نحدد نقطة اإلنزال واالرتفاع والزاویة ونبدأ بالكتابة بموجب الستایل               DTنأخذ األمر 

ونتابع كما أسلفنا     Styles  المفعل وإذا انتقلنا إلى كتابة أخرى بستایل جدید نضعھ فعاال في شریط 
  وھي طریقة سریعة 

  لیسار ولذلك نقول ھناك مشكلة لم نحلھا حتى اآلن وھي انھ عندما نكتب بالعربي یبدأ الكتابة من ا

  :مالحظة ھامة جدا 

ومعناه    Justify  وقبل تحدید نقطة اإلنزال یجب أن ندخل إلى الخیار    DT         عندما نأخذ األمر 
  ضبط حیث یقوم بضبط الرمز أو الحرف أو الكلمة أو الجملة نسبة إلى نقطة اإلنزال 

یضبط الحرف أو الجملة أو   Single Text   أمر لننظر إلى اإلشكال في الصفحة التالیة ونالحظ أن

  یضبط النص نسبة إلى مجال الكتابة      Multi  الكلمة نسبة إلى مكان اإلنزال بینما خیار

وحتى نستوعب الموضوع بشكل أفضل سندرس مسارات تنزیل الخیار في كل من المستطیالت 
األشكال التالیةالستة في 
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g e o r g e
g e o r g e

g e o r g eg e o r g e d t  

g e o r g e
g e o r g e

ولذلك سوف نعتبر نقطة اإلنزال ھي في نقطة زاویة المستطیل الیساریة العلویة للمستطیالت الستة 
  وسنرى كیف یتصرف البرنامج في كل حالة 

   Top rightأي         TLحالة 
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          TL                 J DT  االرتفاع       نقطة اإلنزال                    

  وتكون الكتابة إلى الیمین أسفل نقطة اإلنزال           تحدید الزاویة

  وھي حالة الكتابة العربیة    Bottom right  أي     BRحالة  - 2

  BR                J           DTإنزال      ارتفاع       زاویة         

  وتكون الكتابة إلى یسار نقطة اإلنزال وأسفلھا على نقطة اإلنزال 

  Middle centerأي       MCحالة     – 3 

            MC                 DT           Jزاویة        ارتفاع         إنزال         

  قطة اإلنزال وتكون الكتابة دائما منتصفھا عند نقطة اإلنزال وأسفلھا على ن

4 -     TR      عربي(أعلى یمین وتكون الكتابة تحت نقطة اإلنزال وتبدأ من نقطة اإلنزال والى الیسار(   

5-BC            أسفل ومنتصف الكتابة على نقطة اإلنزال  

6-ML          نقطة اإلنزال إلى الیمین  منتصف الكتابة على نقطة اإلنزال وتبدأ الكتابة من  

  : مالحظة

Singleیختلف أمر   Line Text   عنMulti line text   بان كل كلمة تفصل بینھا وبین الكلمة

  Multi line textتكون مستقلة عن بعضھا على عكس    Enter األخرى

single       نتابع خیارات

  معناھا محاذاة     Align    الخیار  - 

    Align                     J       DTنقطة ثانیة           نقطة أولى

كتبھا بین ھاتین نإن ھذا الخیار وعندما نحدد لھ نقطتان فانھ یقوم بوضع الحرف أو الجملة أو الكلمة التي 
النقطتین حصرا وكلما طالت الجملة التي تكتبھا یقوم البرنامج بالتقلیل من ارتفاع النص حتى یتسع للجملة 

  مھما طالت الكلمة ال یفتح سطرا جدیدا ونقولبین النقطتین ألنھ 

فان البرنامج یطلب تحدید نقطتین فیقوم البرنامج       J                        DT       عندما نأخذ األمر
  بضبط النص بین ھاتین النقطتین مع وضع ارتفاع مناسب مما یؤدي إلى عدم تشوه النص 

   ومعناه ضبط     Fitالخیار     
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   F                     J        DT  نقطة ثانیة         نقطة أولى            ارتفاع   

وھنا یطلب البرنامج تثبیت االرتفاع وتتم الكتابة بین النقطتین المحددتین مع المحافظة على االرتفاع مما 
  یؤدي إلى تشوه النص

  :مالحظات عامة 

  لتعدیل نص مكتوب ھناك طریقتین   

A –  نقوم بالنقر مرتین على  الكتابة فتعود واجھة الكتابة ونقوم بتعدیل النص حسب المطلوب  

B –  أو باستخدام التعلیمة الخفیة   edit text   واختصارھا  Ed            حیث نقوم بالتعلیم على النص
  وبأخذ األمر تعود الواجھة ونقوم بالتعدیل

نقوم بالنقر على النص  Singleأو  Multiline      لمعرفة ما إذا كان نص ما مكتوب بواسطة 

ظھرت واجھة  وإذا Multiline نعرف أن النص  Word فننقر نقرتین فإذا ظھرت واجھة الكتابة

   Single line  تكونعادیة فان الكتابة 

یام بتعدیالت معینة على الستایل ولذلك وأردنا الق      Single lineإذا كان لدینا نص مكتوب وفق
یجب معرفة الستایل المكتوب بموجبھ النص حتى نقوم بالتعدیل ویتم ذلك بالتعلیم على النص 

ومنھ تتم معرفة الستایل المستعمل في الكتابة إلدخال     Styles  فیظھر الستایل الفعال في شریط
  الكتابة  التعدیالت علیھ مثل تغییر الفونت أو االرتفاع أو

  وسنتعرض بالدراسة لكل حالة من حاالت التعدیل الثالث

  :   تعدیل النص    –

وكما تعلمنا سابقا نكتب مرة ونعدل ألف    Multiline   لنفرض أن لدینا مخطط ما ولدینا نص مكتوب

لھذا النص ونوزعھ في أماكن الكتابة على المخطط ثم نقوم في كل نص  Copy     مرة ولذا نقوم بأخذ
بالنقر علیھ مرتین للتعدیل وھكذا نالحظ أن ھذه العملیة طویلة حیث أننا في كل مرة یجب أن ننقر نقرتین 

عدیل یتطلب األمر للت فانھ ال Single       بینما لو كانت الكتابة بواسطة OK     ثم نعلم النص ثم نعدل ثم

یبقى األمر جاھز وتكفي  Enter  وبعد  Enter   ثم أكثر من نقرتین على النص ثم نكتب التعدیل فورا 

  وھكذا  Enter         نقرة واحدة على النص ثم نكتب فورا ثم

  أسھل بكثیر     Single   ونالحظ ھنا أن التعدیل في 

ماذا نفعل إذا أردنا التعدیل على مخططات ولذلك نفضل دائما ما أمكن من الكتابة بھذا األمر ولكن 
ومن ثم یسھل   Single  والحل في أن نقوم بتحویل ھذه الكتابة إلى Multiline    مفروضة ومكتوبة

  ؟كن كیف یتم تعدیلھالتعدیلھا و
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طبقة الكتابة لنعمل علیھا حتى ال یتم التشویش  من باقي  تبقى نقوم بإطفاء كافة الطبقات بحیث
  الطبقات 

وباعتبار أن األخیر یحتاج إلى ستایل  Single  إلى    Multi   وباعتبار أننا سنحول الكتابة من
فإننا یجب أن نقوم بإنشاء ستایل مناسب عربي مثال إذا كنا نكتب بالعربي أو انكلیزي إذا كنا نكتب 

  باالنكلیزي
ن النص أونالحظ على الفور   X         ثم نقوم بتفجیره Multi  بنعلم على النص المكتوب 

Standardوفقیل حوویتم الت    Single    إلى   Multi   تحول من  style    ھو وStyle  

    Multi   ل علیھعمالذي ی

ناه لذلك أأن یعمل بموجب الستایل الذي انش  Single  ولكننا نرید لھذا النص الجدید الذي أصبح

ننقر على الستایل المختار حیث یصبح نصنا یعمل  Styleولذا نقوم بالتعلیم على النص ومن شریط  

   Layersبموجب ھذا الستایل وھذا النقل یذكرنا بطریقة نقل العناصر من طبقة إلى طبقة أخرى في شریط 

   Singleاآلن نشعل كافة الطبقات ونقوم بالتعدیل األسھل حیث أصبحت الكتابة  -  5

Vendaنالحظ أن   BT   یصلح للعناوین وغیره یصلح لكتابة الفرش مثال وھذا یدخلنا باالخراجات
  و اللمسات الفنیة للمخططات ولذا نقول 

  في حال لم یعجبنا اإلخراج ندخل إلى الستایل ونغیر الفونت بشكل یناسب الكتابة ووظیفتھا   - 6

ن فورا أن نذھب إلى الستایل ونعدل االرتفاع ولكن في حال االرتفاع غیر مناسب یتبادر إلى الذھ  - 7

……

  :مالحظة 

Text style   یملك صفة ارتدادیة بالنسبة إلى االرتفاع  أي  یملك صفة ارتدادیة بالنسبة إلى الفونت وال
إذا قمنا بتعدیل الفونت في الستایل یطرأ ھذا التعدیل على كافة النصوص المكتوبة ولكن إذا قمنا بتعدیل 

  االرتفاع في ھذا الستایل فانھ ال یعدل النصوص المكتوبة إذا ما ھو الحل لتعدیل االرتفاع 

   2D   بات سوف نترك الحل إلى حین ندرس تشطی

  :مالحظة 

ولكن إذا كان لدینا نص  Middle center      یفضل أن یكون     Single   كل نص مكتوب بواسطة

وھذا أیضا  Middle center  فكیف نعیده إلى  Middle centerولیس   Single     مكتوب بواسطة 

   2Dسوف نعالجھ في تشطیبات 
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  :مالحظة 

 Middle centerیفضل أن تتم الكتابة     Single  الكتابة علیھ بواسطة إذا كان لدینا مستطیل ونرید  

ولكن كیف یمكن أن نمسك الكتابة من  Otrackونقوم بتنزیل الكتابة في مركز المستطیل عن طریق 

لذلك نستعین بالتعلیمة    MC   بالمكتوب     Single   منتصفھا حیث أن المنتصف ھو نقطة اإلنزال في
  –التالیة 

                 Osnapأي إنزال من القائمة  Insertionخیار 

وبالتالي نستطیع إمساك النص من     Blackأو  Text   وبواسطة ھذا الخیار نقوم بالتقاط نقطتي اإلنزال

     Copyو  أ  Moveننزلھ في مركز المستطیل بتعلیمة      Otrackنقطة اإلنزال من منتصفھ وبواسطة 

   Aل الشك    مثال

  

قلنا في محاضرات سابقة انھ بشكل عام بالنسبة للمخططات ولسھولة التعامل مع مختلف العناصر 
  واألوامر نفرش أوال ثم نكتب ثم نھشر وسنعرف الحقا لماذا ھذا الترتیب 

لتھشیره فنالحظ أن التھشیر  وننقر على المستطیل        H    األمر لنأخذ لدینا مستطیل فیھ كتابة معینة 

معاملة جزیرة أي ترك محیطھ فارغا ولذا قلنا نفرش ثم نكتب ثم نھشر بینما إذا قمنا بتنزیل   Textعامل  
  الكتابة فوق التھشیر فانھ ال یعاملھا مثل جزیرة ونقول

  معاملة الجزیرة أي انھ یترك فراغ حولھ مثل جزیرة   Text     یعامل التھشیر - 

  حال اضطرنا األمر أن نكتب بعد التھشیر فإننا نقوم بإنزال الكتابة فوق التھشیر وفي  - 

من نافذة التھشیر وننقر على الكتابة أي نطلب من البرنامج إضافة ھذه    Add   ونأخذ  H        نأخذ
ھر مشكلة في الجزیرة حیث یقوم بالتعامل مع الكتابة مثل جزیرة وبالتالي یفرغ التھشیر حولھا ولكن یظ
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ج وھي أن الكتابة غیر محاطة بسیاج بل یظھر التھشیر وكأنھ مقصوص ولذلك نلجأ إلى خیار في ااإلخر
  وھو H       نافذة 

Recreate boundary    شیر مرتین یظھر ھذا األمر البواندري  وبالنقر على التھ ومعناه إعادة إنشاء
وم البرنامج بإنشاء بولي الین حول النص وأخر حول مفعال وبأخذ ھذه التعلیمة والنقر على النص یق

إللغائھ  ولنرسم المسار  Delete     المستطیل ثم نقوم بتعلیم البولي الین حول المستطیل ثم نكبس زر
  نقرتین على التھشیر 

Poly line Yes نأخذ ومن سطر األوامر     Recreate boundary        نقرتین على التھشیر       
  أي إعادة التأھیل لتھشیر بالبواندري الجدید        

  مالحظة

بالشكل العادي یكون غیر مفعل بشكل دائم ولكن عندما یكون    Recreate boundary  إن األمر  
ھناك تھشیر وعلیھ نص وننقر نقرتین على التھشیر فانھ یتفعل تلقائیا أي انھ یستعد إلجراء  عملیة إزالة 

  ص التھشیر تحت الن

  إشكالیة الفونطات 

 امخططات معینة مرسومة ومجھزة علیھ فھناك ھناك بعض المشاكل لتي تظھر أثناء تداول المخططات
كتابة واضحة وعندما نأخذ ھذه المخططات لنعرضھا على جھاز آخر غیر جھازنا قد ینتج بعض 

  لفونطات االشكالیات في عرضھا أو طباعتھا ومن أھم أسباب اإلشكالیات الشائعة ھي ا

عندما نكتب نصوصنا على فونطات معینة موجودة في جھازنا ونقوم بعرض المخططات التي فیھا ھذه 
النصوص على جھاز أخر ال یتوفر فیھ ھذه الفونطات فان النصوص تبدو مشوھة ولحل ھذا اإلشكال 

  ھناك طریقتین

واضح وصریح ومن فونطات   عربي رید الكتابة باللغة العربیة فإننا یجب أن نستخدم فونطنعندما 
Window  واضح وصریح ومن  انكلیزي الرئیسیة وكذلك عندما أرید الكتابة باالنكلیزیة نستخدم فونط

  ة حیث تكون ھذه الفونطات متوفرة على جمیع األجھزة یالرئیس  Windowفونطات   
طات التي قمنا ھناك حل آخر حیث نستطیع استخدام الفونط الذي نرید ولكن مع وضع جمیع الفون

ویتم حفظھ مع المخططات على جھاز آخر  CDحیث ینسخ على  Fontsباستخدامھا في مجلد جدید نسمیھ 

  وبالتالي یسھل التعامل مع المخططات  CDنقوم بإنزال ھذه الفونطات المسیفة على 

  وھناك طریقتان إلنزال ھذه الفونطات 

طریقة یدویة
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ان الفونطات حیث نفتح مجلد جدید ثم نذھب إلى مك

                      C          program file            Auto cadجھاز الكمبیوتر      القرص      
       Fontsمجلد

  
ونلصقھا على المجلد الذي   Ctrl+Cونقوم بالتعلیم على الفونطات التي قمنا باستخدامھا ومن ثم ننسخھا 

  ثم نرفق ھذا المجلد مع المخططات  Ctrl+Vب Fontsفتحناه واسمیناه 
الطریقة السریعة 

  عندما أرید سحب فونطات من مخطط ما یجب أن یكون ھذا المخطط مفتوحا أوال 

فتظھر رسالة تطلب منا أن نسیف كل  File                 e Transmit     ثم نذھب إلى األمر

 Createیتم التسییف وینقلنا إلى واجھة  OKالتغیرات في المخطط قبل متابعة األمر وبالموافقة 
transmittal  
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Transmittal        ومن ھذه الواجھة ننقر على خیار  setups      

Modifyحیث یفتح واجھة جدیدة  Modifyحیث یفتح لنا واجھة جدیدة وننقر فیھا على 
transmittal setup    وفیھا  

     Transmittal type and location        أي نوع النقل والموقع  

Transmittal package type         أي سینشأ مجلد یحوي رزمة من الملفات وھناك ثالث
  خیارات لذلك عند الكبس على السھم

   
-  1ملف مضغوط  ZIP مضغوط یفتح  ملف                                                                       

Sell-extracting  -  2بالنقر  executable               

3  -  Folder (set of files)                                                               

   Folder (set of files) وباعتبار انھ أصبح لدینا فالشات لنقل الملفات بسرعة فإننا نأخذ الخیار
                                 

                                         File formatوعند 
               Keep existing File format                 

  أي حافظ على تنسیقات الملف ونتركھ على حالھ ثم نذھب إلى
C:\Documents and setting                 

حیث نذھب إلى سطح المكتب مثال  Browse  نسیف ھذا الملف ولذلك ننقر علىأي أین ترید أن 
كون لدینا مسبقا مجلد لھ اسما ما ونرید التسییف فیھ ننقر یوالى أي مكان نرید التسییف فیھ حیث أ

حیث نعود إلى واجھة   Openعلى ھذا المجلد حیث یفتح ثم ننقر 

Modify transmittal setup      وعند  

transmittal option      أي خیارات النقل حیث یوجد خیارات عدیدة لنقلھا إلى المجلد  

Place all files in one folder                                                      أي ترید نقل كل الملفات
  إلى مجلد واحد 

Keep files and folder as is                                                
  ھل ترید حفظ الملفات والمجلدات التالیة 

                                  Include fonts    الفونطاتالتي تحوي 

Include text tures from material                              
  التي تحوي مواصفات المواد             

  Include files from data links                                                

  تحوي معلومات ذات تشعبات            
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Include photo metric web files                                          تحوي صور                  
                   

Send-mail with transmittal                                     

             ترید أن ترسل أیمیل مع النقل           

Set default plotter to non                                          
                    إلى الشيء ضبط الطبع االفتراضي

  
Bind external references                                            

الخیارات التي عرضناھا ھي خیارات لجذور وتشعبات الملف حیث نختار فیھا ما یلزمنا  اوھذ
حیث نعلم علیھ  Include Fontsنرید أیا من الخیارات السابقة سوى  بالتعلیم علیھ ولكن ھنا ال

نذھب مرة أخرى إلى الملف نفسھ الذي سیفنا بھ  قبل ونكبس على المجلد  Browseوعن طریق 

Open       وجذورھا وتشعیباتھا ثم نكبس    نریده من الملفات  حتى یقوم بتسییف كل ماOK    
   للموافقة

  ونجد أخیرا في مجلدنا كل الفونطات التي نریدھا  أو الخیارات التي نقرنا علیھا
   

  Text     إشكالیاتمالحظات حول بعض 

ال تفتح علما  فإنھاولكن عندما نقوم بفتحھا CD  نقوم بنسخ ملفات اتوكاد على قرص  األحیانبعض 

  تفتح بسھولة فما المشكلة ؟ CD  موجودة على نفس أخرىملفات  أن

ھذه الملفات تفتح بشكل  أنجھاز الكمبیوتر نالحظ  إلىقمنا بنسخ محتویات ھذا القرص التي لم تفتح  إذا
ن ھذه الملفات وضعت بمجلد أ وأتم تسمیة الملف باسم عربي  CDنسخ  أثناءطبیعي واالشكالیة ھنا انھ 

 ى اللغة العربیةلم یستطع التعرف عل اآلنبرنامج االتوكاد وحتى  أنحقیقة المسمى بالعربي و

جھاز الكمبیوتر وفتحھ  إلىتویات القرص نھ في حال وقعت ھذه المشكلة نقوم بنقل محأھنا  : والخالصة
  من ھناك 

 أخرىومحاولة فتحھ مرة  إغالقھوبعد  وفجأةفي حال لدینا ملف على جھازنا یعمل بشكل طبیعي 
  لم یعد یفتح ما الحل ؟ 

سطح المكتب ونقوم  أو  D أو   C قرصإلى على جھازنا مثال  آخرمكان  إلىنقوم بنقل ھذا الملف 
. بتسمیتھ اسما انكلیزیا عندھا یفتح فورا  

 ة أو ألي سبب أخرعند الفرمت أوتحذف جمیع الملفات لسبب ما في جھازنا  أن أحیاناقد یحدث 
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ھذه  عادةستابرامج عدیدة ومتنوعة تستطیع  بإعدادھناك شركات كبیرة قامت  أنفي ھذه الحالة نعلم 
تبقى موجودة على الھارد ولكن  المحذوفةفان الملفات  أو الفرمتة نھ عند الحذفأ المبدأ أنالملفات حیث 

ومھمة ھذه البرامج كسر ھذه الطبقة  ةیتشكل فوقھا طبقة جدیدة یتم العمل علیھا من جدید بعد الفرمت
ة بل بطریقة مواستعادة الملفات المحذوفة ولكن ھذه االستعادة ال تكون عن طریق المجلدات المنظ

بالعربي والحل كما في الفقرة  ھاكان اسم إذایفتح فورا وبعضھا ال یفتح  أنشوائیة وبعضھا یمكن ع
  السابقة 

: سرد تاریخي لتطور الكتابة بالعربي واستعمال الفونطات العربیة 

وقد لم یكن ھناك أي كتابة بالعربي وكانت ھذه الكتابة حلم كبیر لمستخدمي االتوكاد 14  االتوكاد  أیامفي 
  : منھا  عدیدةوبمذاھب  ةظھرت محاوالت عدیدة للتغلب على ھذه المشكل

حیث صنع مجموعة فونطات  ةمراكز الطباعة في سوری أوائلمحاولة مركز الخوارزمي وھو من 
وعمل لھا كیبورد صور أي كل زر على الكیبورد یصور حرف عربي معین ویختلف ھذا الزر 

زر الذي یصور حرف الجیم في ھذا الفونط یصور حرف فال آلخرفي كتابة الحرف من فونط 
استعمال فونط معین نكتب على ورقة خارجیة كل زر على  أردنا فإذا آخرالسین في فونط 

كان لدینا اثنا عشر فونط فھذا یتطلب حفظ اثنا عشر كیبورد وھذا  فإذاالكیبورد ماذا یكتب بالعربي 
  عمل مضني وشاق ومتخلف 

واسمھا  لغة العربیةبال ةمجموعة فونطات تستطیع الكتاب بإدخالللدراسات  قامت الشركة العامة
صدر المدیر العام للشركة قرارا بمنع استعمال أي فونط أو  17……3- 2-1نیرست وھي متعددة 

یستطیع الجمیع فتح ھذه  تىغیر نیرست حیث انتشرت ھذه الفونطات بشكل كبیر ح آخر
یكون الفونت على جھازنا حتى نستطیع قراءة ھذه  أنیجب كما علمنا  ألنھ وقراءتھا المخططات
المخططات

برمجوا برنامج متخصص بالكتابة بالعربي اسمھ زكار على شكل  أومجموعة من المھندسین  ابتكر
تكون ھذه الفونطات مسیفة على  أنقائمة حیث نختار فونطات معینھ ویتم الكتابة بھا شریطة 

الجھاز 

توكاد حیث یتم كتابة الكلیشة والعناوین باأل اإلكسلوسیلة جدیدة لحل ھذه المشكلة وھي ربط  واابتكركما 
 إلىیتم استیراد ھذه الملفات حیث  االخراجات عن طریق برنامج اكسل وعن طریق االرتباط التشعبي  و

  یكون ملف االكسل موجود مع ملف االتوكاد حتى یتم فتحھ  أناالتوكاد ولكن یجب 

یستعید وضعھ  أن إلىنھ قد نغلق جھاز الكمبیوتر رغما عنھ مما یؤدي أوھي  إشكالیةقد تنتج معنا  اأحیانو
بعد  إالوالوضع االفتراضي فیھ ال یستطیع استیعاب اللغات المعقدة مثل العربیة  حین نفتحھ االفتراضي
معینھ وفي ھذا الوضع ال یستطیع فتح الملفات التي كنا نفتحھا على نفس الجھاز كما  بإجراءاتمساعدتھ 

  : نقول  اإلشكالانھ ال یكتب بالعربي ولحل ھذه 
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تم فتحھ ولكن  أوواقعة في مجلد مسمى بالعربي  أوفي حال لم یستطع االتوكاد فتح ملفات مسماة بالعربي 
:    رفض الكتابة بالعربي نتبع المسار التالي

  خیارات متقدمة                   إقلیمیةخیارات       لوحة التحكم                   ابدأ

قد حلت  أمورناالكمبیوتر وتكون  إقالع بإعادةوھنا نقوم 

العربي فان ذلك  إلى إعادتھ وأردناالجھاز  إقالعمالحظة في حال وضعنا االنكلیزي بدل العربي واعدنا 
  للتعریب CDیتطلب 

  

   

  

  

  :مالحظة 
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وعند الطباعة فان الكتابة بالعربي ال  األحیانفي حال تم مراعاة كل المالحظات السابقة فانھ في بعض 
  تظھر بشكل جید وھنا تكمن المشكلة في اختیار الطابعة والحل یتم بالمسار التالي

         Properties                 File            Plot  انتقاء الطابعة               

  Graphicsجانب الخیار + وننقر على إشارة 

True Type Text < as Textفي حال وجدنا الخیار  ھو و                                         <

  ونخرج   Cancel  ننقر  فإننااالفتراضي 

True Type Text < as graphicفي حال وجدنا الخیار و ن أي أ                                     <

 True        البرنامج یرى الكتابة كصورة ولذلك نقوم بالنقر على ھذا الخیار حیث یظھر لنا خیاران في
Type Text   

                                                     as Text True Type  

True Type  as graphic                                                             

  as Textنقوم بالتعلیم على الخیار 

  خیاران  وأمامكالطابعة  إعداداتتعدیالت على  أجریت أنتقد تظھر رسالة تقول لنا 

فانھ ال یستجیب  آخرنطبع ملف  أن أردنا إذاالطابعة الحالي أي انھ  ألمرملف طابعة مؤقت  بإنشاءقم 
  الخیار الثاني  بأخذنقوم  ولذلك

   Okقم بحفظ التغیرات من اجل الملفات التالیة ثم ننقر فوق 
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بل نختار اسم  األصلیةال نختار الطابعة  فإنناوعلى نافذة الطباعة وعند اختیار اسم الطابعة  وأخیرا
نسخة منھا ویقوم  أخذیبل  األصلیةالطابعة التي قمنا بالتعدیل علیھا الن البرنامج ال یعدل على الطابعة 

بالتعدیل علیھا 

  : مالحظة 

عند الطباعة تظھر لنا مشاكل كثیرة ولذا بدل  ألنھ آخر إلىیمنع منعا باتا نسخ الكتابة العربیة من ملف 
  بالحفظ في ملف جدید وننسخھ ثم نقوم بالطباعة    save as  عن النسخ نقوم بواسطة

  :مالحظة 

  Text    مع    Mirrorوھي العالقة التي تضبط   Mirror Text تؤخذ قبل التھشیر تعلیمة  أنیجب 

 إلى نلجأ فإنناشكل مقلوب  Planلھذا الشكل واخذ  Mirrorفي حال عمل Text  لدینا مثلث ویوجد علیھ 

>القیمتین  إحدىحیث یطلب البرنامج اختیار   Mirr Text           التعلیمة الخفیة 0 >  or   < 1 >  

<   )نص  +عناصر (   البرنامج یقوم بعمل تناظر كامل  أنأي        < 1

   < 0   البرنامج یقوم بعمل تناظر مع المحافظة على اتجاه النص  أنأي    <
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Dimension  

  

              Dimوتوجد على شریط القوائم المنسدلة واختصارھا 

  من المخططات التي بین یدینا تتضمن تنزیل لألبعاد غیر صحیح وغیر سلیم  %  95إن 

  الغایة من دراستنا تحقیق ثالثة أفكار 

 Dimension        لتنزیل أبعاد سھلة اإلنزال وخالیة من المشاكل والسر في التحضیر الجید  
Style  

أن یكون إخراج ھذه األبعاد جید 
وفق معاییر المكاتب االستشاریة أن تكون ھذه األبعاد 

  : وخطة العمل في ذلك 

Dimension Styleشرح               
شرح قائمة األبعاد 
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مالحظات ھامة 
Multilayer Style ستایل الدلیل المتعدد                                   

 Multilayerكیفیة تنزیل                 

  

D               اختصار                          Dimension Style:  أوال

 Format                   Dimension Style                              

یجب إنشاء طبقة وباعتبار انھ في المخطط لدینا  Dimension Styleمن اجل تنظیم المخطط وقبل إنشاء 

  Styleنوعین من األبعاد داخلیة وخارجیة فإننا نقوم بإنشاء لكل واحد منھما طبقة و   

دائما ألنھ سیتم اخذ    إذن نقوم بإنشاء طبقة نسمیھا األبعاد الداخلیة أو الخارجیة حسب العمل لونھا ابیض 
 2.ولیس من الطبقة وسماكة الخط في ھذه الطبقةDimension Styleن االلوان لخطوط واسھم األبعاد م

)       (  

  : مالحظة 

ونعطیھ اسما واضحا وصریحا ویعبر عن ذاتھ  Newمن   Standardیتم إنشاء ستایل جدید انطالقا من 
  ویمكن أن یكون عربي أو انكلیزي ویأخذ اسم الطبقة التي ینتمي إلیھا انظر للنافذة أعاله 

Standardوبدأنا ) األبعاد الداخلیة ( یث اخترنا اسم الستایل ح or Iso -  Styleكما أننا أخذنا الخیار 25

All   حیث ھناك عدة خیارات لتحدید عمل الستایل وھي التھمنا  
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  : مالحظة 

– Isoفي بعض الستایالت نالحظ انھ ال یوجد ستاندرات بل بدال منھ     . وھو نفسھ تماما   25

  :مالحظة 

في حال قمنا بتسمیة الستایل وقمنا  بانجاز إعداداتھ وأردنا الدخول إلى إعداداتھ ثانیة فان ھذا الدخول یتم  
  بعد تحدید الستایل   Modifyعن طریق النقر على  

حیث تظھر لنا نافذة انظر إلیھا في الصفحة التالیة   Continueاآلن  وبعد إعطاء االسم نقوم بالنقر على  
  وفیھا خیارات عدیدة وسنبدأ بالخیار األول 

Lines      -

  یقوم بضبط كافة خطوط األبعاد من حیث اللون ونوع الخط وسماكة الخط 

  انظر إلى الرسم الذي یسمي الخطوط حسب الترقیم إلى جانب كل خط في الصفحة التالیة 



www.syriabuild.com

454من  170صفحة 

یتناسب مع مقیاس المخطط نالحظ أن الخیارات ھنا ھي عبارة عن أرقام لطول كل خط وھذا حصرا

  

  

وإذا عرفنا أن ھذا الستایل یملك صفة ارتدادیة بالنسبة إلعدادات ھذه الخطوط فان الحل األمثل لوضع 
قیمتھا ھو وضع خط ما وعلیھ األبعاد ثم موازنتھا بالنظر مع المقیاس والعودة إلى الستایل لتعدیلھا وألكثر 

  . دات وبین مقیاس المخطط من مرة حتى یتم التوازن بین ھذه اإلعدا

  : ونلخص حتى اآلن عملنا بالنسبة للستایل 

طبقة خاصة باألبعاد داخلیة أو خارجیة  بإنشاءنقوم 
إنشاء ستایل انطالقا من ستاندر أو ایزو یحمل اسم ھذه الطبقة 

نعود أكثر من مرة للستایل لموازنة ھذه  Modifyنقوم بإعدادات أولیة في الستایل وعن طریق 
اإلعدادات مع مقیاس المخطط 

Ok       

Suppress               Dimبالنسبة للخیار  line 1             Dim line 2      
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انظر الشكل ویتحدد النصف األول حسب  1نالحظ أن تفعیل األول یلغي النصف األول من خط البعد 

كامال ویبقى فقط  1وبتفعیل الثاني یتم الغاء خط البعد 1نا بالنقر علیھا لتحدید خط البعد النقطة التي بدأ
  قیمة ھذا البعد وھذان الخیاران غیر ضروریان ولذلك نتركما بدون تفعیل 

  انظر الشكل  2وھما الخطان  Lines -Extاختصار    Lines Extensionبالنسبة  

  By layerویمكن ھنا تحدید لون وسماكة ونوع الخط ویفضل تركھا   

Suppress               Extبالنسبة للخیار  line 1             Ext line 2           

الثاني وطبعا یتحدد األول حسب    Extendوبتفعیل الثاني یلغى  األولExtendوبتفعیل األول یلغى 
  قوم بنقرھا لتحدید البعد كما ذكرنا سابقا النقطة األولى التي ن

    Extend beyond dim linesالخیار       

  انظر الشكل  3امتداد خلف خط البعد وھو البعد 

    Offset from originالخیار 

حیث   4عن طریق اإلحداثیات والمقصود بنقطتي اإلحداثیات النقطتین  Extensionأي انزیاح خط  

  انظر الشكل    5ومقصود باالنزیاح ھو المسافة originیسمیھم البرنامج 

  extension lines                                           Fixed lengthالخیار

    Extensionطول ثابت لخط  

  originلم یعد یھمنا البعد عن نقطة  Extensionوفي حال تم تفعیل ھذا الخیار أي تثبیت خط 

  : مالحظة 

  .حتى ال تتداخل الخطوط إال في بعض الحاالت الخاصة   Extensionام یفضل إلغاء خطوط  بشكل ع

  



www.syriabuild.com

454من  172صفحة 

   

                       

كنا نرید تنزیل أبعاد على مخطط ما فإننا نقوم بإنشاء طبقة خاصة باألبعاد الخارجیة  إذاكما علمنا سابقا 
ثم نقوم بإنشاء الستایل الخاص 2. )( وطبقة خاصة باألبعاد الداخلیة ونختار لونھا ابیض وسماكة الخط  

             Dبكل طبقة ونسمي ھذا الستایل بنفس اسم الطبقة ویتم ذلك بفتح نافذة 

  Create New Dim styleننقر علیھا حیث تفتح نافذة  Newومن   Standardقوف على الخیار والو

إلنشاء الستایل الجدید  Standardوفیھا نسمي الستایل نفس اسم الطبقة التي سیعمل فیھا كما نحدد 

  All Dimنختار  وأخیرا

 New Dim styleتفتح نافذة لالستمرار بإعدادات الستایل عندھا   Continueثم نكبس على الخیار 
  بخیارات ولنبدأ

   Lines  

   By layerحیث نختار اللون وسماكة الخط ونوعھ حسب الطبقة التي ینتمي إلیھا أي نقوم باختیار 

       Okثم 

       Dاآلن وقبل أن نقوم بتحدید أي بعد على ھذه النافذة نقوم برسم مستطیل ما على الشاشة ونأخذ األمر 
            Lines                         
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فیتحدد البعد مع األسھم واألرقام ونقوم بموازنة ھذه اإلعدادات العشوائیة   2ثم على    1ننقر على  
بالنسبة إلى المستطیل وطبعا إذا كان لدینا مخطط أمامنا فال حاجة لھذا المستطیل بل نقوم بتنزیل بعد بین 

  خلیة محورین إذا كان الستایل لألبعاد الخارجیة أو بعد بین جدارین إذا كان الستایل لألبعاد الدا

وطبعا للستایل الجدید الذي أسمیناه   Modifyاآلن نقوم بموازنة ھذه اإلعدادات كما أسلفنا ثم ننقر على 
وأعطیناه بعض اإلعدادات المبدئیة وھنا نقوم بالتعدیل بأرقام اإلعدادات حسب موازنتنا للشكل وباعتبار 

فان ھذه األبعاد   Textي بالنسبة الرتفاع  أن للستایل صفة ارتدادیة بالنسبة لألبعاد وطبعا لیس ارتداد
  تتعدل وفق األرقام التي وضعناھا ونبقي نعدل حتى یتناسب األبعاد مع الشكل 

لمتابعة بقیة االعدادات لنافذة    Modifyوبعد أن انتھینا من التعدیالت السابقة نعود إلى النافذة بالكبس على 

Lines   

  

  Symbols and Arrows  رموز واسھم                    

  حیث تفتح النافذة المبینة في الصفحة التالیة ولنقوم بدراستھا
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  Arrow heads                       األسھمرؤؤس 

ھو السھم   Secondھو السھم في النقطة األولى التي نقرنا علیھا عند تحدید البعد و     Firstنالحظ أن 
  " انظر المستطیل المرسوم أعاله" في النقطة الثانیة 

Arrowنبدأ أوال بالخیار  Size   حیث نعطیھ قیمة تجریبیة ثمok  حیث نعود للشكل لنوازن حجمھ

لنعود إلى النافذة ونعطي حجما جدیدا للسھم وھكذا حیث یتناسب حجم   Modifyبالنسبة إلى الشكل ثم  
  السھم مع الشكل 

ونالحظ انھ كلما اخترنا احد  األسھمبالنسبة للسھم األول فھناك قائمة منسدلة من الخیارات العدیدة ألشكال 
  ھذه الخیارات فان البرنامج یعطي نفس الخیار للسھم الثاني 

أحد خیارات األسھم للسھم الثاني فان السھم األول ال یتبعھ ویصبح كل سھم لھ شكل  أما إذا قمنا بانتقاء
  مستقل وھذا نادر بالنسبة لخیاراتنا في المخططات 

وھذا الخیار یتیح للمستخدم صنع شكل خاص بھ User Arrowھناك خیار بالنسبة ألشكال األسھم ھو 
ئمة المنسدلة وبالنقر علیھ تظھر نافذة وفیھا قائمة منسدلة للسھم إذا لم تعجبھ الخیارات الموجودة في القا
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لخیارات ألسھم قمنا بصنعھا وتخزینھا بلوكة ولھا اسم معین حیث نختار إحداھا وھذا الخیار قلیل 
  االستعمال 

  إذا ما ھي األسھم التي یفضل استخدامھا 

  ولننطلق من القاعدة في تنزیل األبعاد 

نرید أبعادا سھلة اإلنزال 
نرید أبعادا خالیة المشاكل 
أن تكون ذات إخراج رائع 

مراعاة معاییر المكاتب االستشاریة 

  بالنسبة للمكاتب الھندسیة فان الشائع استعمالھ 

Closed filled              

Architectural Tick         لألبعاد الخارجیة  

Closed filled                              

             Oblique                لألبعاد الداخلیة  

 Closedولكن وحسب الخبرة العملیة ومراعاة البنود األربع السابقة فإننا نوصي أوال بعدم استعمال 
filled  إطالقا وننصح باستعمال  

Architectural Tick لألبعاد الخارجیة            

                          Oblique بعاد الداخلیة لأل

  : تعقیب صغیر 

  نالحظ أن   Linesبالعودة إلى النافذة السابقة  

غیر مفعل افتراضیا بینما ھذا الخیار یتفعل في حال أخذنا احد  Extend beyond dim linesالخیار 
  الخیارات لألسھم 

Architectural Tick             
                                  Oblique 

Integral                             

  على الشكل   Tickوھو عبارة عن خط صغیر بعد  
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المنفردة ولكن من حیث  األبعادوطبیعي بالنسبة لألسھم العادیة أن یكون غیر مفعل ویمكن استعمالھ في 
  0المبدأ نأخذه 

   Textننتقل إلى خیار           

  المبینة في الصفحة التالیة والتي سنقوم بدراستھا  Textوبالنقر علیھ تفتح نافذة 

Textالخیار  appearance  مظھر النص

یسبقھ كتابة نصوص عدیدة قبلھ ولھذه النصوص إن األبعاد آخر ما یتم كتابتھ على المخطط أي أنھ 
ید من ستایالت الكتابة ال نقوم باختیار احدھا أبدا ستایالت عدیدة وعندما نرید كتابة األبعاد نجد أمامنا العد

ونقول 

  : مالحظة ھامة جدا 

یمنع منعا باتا استخدام الستایالت الخاصة بالكتابة في األبعاد وإنما یتم إنشاء ستایالت خاصة بكل نوع من 
  أنواع األبعاد 

  الن األبعاد توضع باالنكلیزي یجب االنتباه إلى أن یكون فونط األبعاد المنتقى فونطا انكلیزیا صریحا
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ونجد فیھا   Style Textحیث تفتح لنا نافذة  Browseوإلنشاء ستایل خاص باألبعاد ننقر على 
العدید من ستایالت الكتابة التي كنا انشأناھا سابقا وللتنظیم وباعتبار أن الستایالت المنشاة سابقا 

قبل اسم الستایل )   Dim- (فإننا نقوم بوضع الرمز  تأخذ أسماء طبقاتھا ولتمییز ستایل األبعاد عنھا

وھكذا األبعاد الداخلیة ونكون بذلك )  Dim-األبعاد الخارجیة( فمثال ستایل األبعاد الخارجیة اسمھ 
قد ربطنا ثالث أشیاء مع بعضھا 

اسم الطبقة 
)   Dim-(الخاص باألبعاد    Style Textاسم 

Style Text   الخاص بھ

Textللعودة إلى نافذة   Okإلنشاء الستایل ونسمیھ كما ذكرنا ننقر   Newبعد أن ننقر على  Style 
ولنقوم باختیار فونط مناسب وأفضل ھذه الفونطات ھي الفونطات االنكلیزیة التي لھا عكفات وذلك من 

  : اجل االخراجات الجیدة مثل 

Angsana New    - 1
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Bell MT    -2  

Modern  No.20   -3

Romantic    -4

Tim New Roman   -5

  ثم نقوم بوضع بقیة اإلعدادات كما تعلمنا 

األساسي أیضا یوجد خیار لالرتفاع   Dim styleنالحظ في اإلعدادات وجود خیار لالرتفاع ولكن في 

فانھ ال یجیب   Dim styleونالحظ أننا إذا أخذنا ارتفاع للكتابة من ھنا فان حاولنا تغییر االرتفاع من 
  بسبب حصول تعارض بین االرتفاعین ولذلك یجب أن نبقي ھذا االرتفاع صغیرا ونقول 

Textیجب االنتباه إلى ارتفاع  
Textیجب أن یكون ارتفاع  Style  صفرا  ویتم  ضبط االرتفاع منDim  style  

Textبیق ونعود إلى واجھة للتطApply  وبعد االنتھاء من إعداد الستایل الخاص باألبعاد نكبس 
Style  وھنا ومنText Style نقوم باختیار الستایل الذي انشأ ناه باسم أبعاد خارجیة أو داخلیة

Textبالنسبة للخیار  color           یفضل أن ال نعطیھ لونا

Textونقوم بتحدید االرتفاع من height   حیث ال تحصل مشاكل بحیث وضعنا ارتفاع الستایل
السابق صفرا 

                          Draw frame around textال نقوم بتفعیل الخیار 

  : ألننا لسنا بحاجة لعمل إطار حول الكتابة إال بحاالت خاصة جدا 

Text      النص                           الخیار     مكان  placement  

                         Verticalأفقي                aboveویفضل أخذھا     

                   Horizontalشاقولي               centeredویفضل أخذھا

                             Offset from dim lineالفراغ بین الكتابة والخط 

Text                          محاذاة البعد                    align meant  

  في االبعاد الداخلیة والخارجیة نأخذ الخیار:  قاعدة عامة

With Dimension line                                             aligned  
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  Iso Standardأما في األقطار وأنصاف األقطار نأخذ الخیار          

وبالنقر علیھ تظھر النافذة التالیة                  Fitخیارننتقل اآلن إلى 

  

Fit option                                                                                   

فأول شي یخرجھا  Extensionإذا لم یكن ھناك غرفة كافیة لوضع كال من النص واألسھم داخل خطي 

  Extensionخارج خطي 

  : وتصادفنا ھذه الحالة باألبعاد الجزئیة 

                                                                                   Fit optionوھذه ترجمة لخیارات

احدھما النص أو األسھم  
اخرج األسھم إلى الخارج 

كال األسھم والنص إلى الخارج 
  Extensionدائما احتفظ بالنص بین خطي 
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أي تم إلغاء  Tickبل أخذنا  Closed filledویفضل عدم االكتراث بھذا الخیار كلیا بسب أننا لم نأخذ 
  األسھم ومشاكلھا وتبقى علینا مشكلة النص 

Textالخیار       placement               مكان النص  

  ال یكون النص في مكانھ النظامي یمكن أن یعمل الخیارات التالیة  عندما

أن یضع النص بجانب خط األبعاد 
أن یضعھ فوق خط األبعاد ولكن مع خط دلیل 

أن یضعھ فوق خط األبعاد وبدون خط دلیل 

  ویفضل اخذ الخیار الثاني لحل مشكلة النص وبذلك نكون قد حللنا مشكلة األسھم والنص 

  ال یفعل مطلقا         Annotativeخیار

  ھناك خیاران للمقاییس ال تھمنا كوننا نضبط األبعاد بأیدینا ولذا نتركھ

   Place Text manually أي وضع النص واألسھم یدویا وھذا نادر االستعمال  

  إذا ما یھمنا من كل ھذه النافذة تفعیل الخیارین  

Over Dimension line                                                      

Draw dim line between lines                                        

                            Primary unitsالخیار          الوحدات الرئیسیة 
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وبالنقر علیھ تفتح نافذة وندرس خیاراتھ 

  

  Linear dimension   الخیار                                    

  شكل الوحدات                 unit format                                   Decimalنتركھ

         precision                                       0.00الدقة نضعھا 

Decimal    نأخذھا  separator                      comma          الفاصلة العشریة  

  Round off          االرقام و نتركھ صفر           أي تدویر 

                      Prefixأي نكتب شي ما قبل الرقم          سابق 

                         Suffixأي نكتب شي ما بعد  الرقم        الحق

  وفي االبعاد الداخلیة نتركھا فارغین 

                            Zero suppressionالغاء االصفار الزائدة 
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Leading                                                                                   

Trailing                                                                                    

  نكتب  أنبل یجب 200.1  أینما رأینا ھذان الخیاران ندعھما غیر مفعلین فمثال ال یجوز أن نكتب 
200.10  

                             Degrees Units formatنتركھ على خیار       

  إال إذا احتاج المساحین إلى زوایا أخرى 

                  Zero suppressionوطبعا كما قلنا خیاري 

  ال یتم تفعیلھا إطالقا 

بالنسبة لدقة الزوایا نتخذ رقمین بعد الفاصلة ونختصر بالنسبة لجمیع النوافذ بالنسبة للعمل الذي یجب أن 
  نقوم بھ 

إحداھا لألبعاد الخارجیة  )  2.(نفتح ملف جدید یتم إنشاء فیھ طبقین بلون ابیض وسماكة خط 

)  (-Dimلألبعاد الداخلیة وال ننسى قبل االسم أن نضع  واألخرى
لدینا مخطط حالي  إذا لم یكننأخذ مستطیل ما لتنزیل األبعاد علیھ 

Newونكبس  Standardنقف على    D          نأخذ
Continueونكبس  )األبعاد الخارجیة  (نسمي ھذا الستایل 

 By layerنوازن األرقام مع المستطیل ثم نضع اللون وسماكة الخط    linesفي نافذة 

نختار حجم السھم حسب الشكل  Symbols and Arrowsفي نافذة 

ثم نحدد الفونت ونحدد ) -Dimاألبعاد الخارجیة ( ونأخذ الستایل Browseنكبس Textفي نافذة 

  Alignedثم نفعلCentered   ولي  والشاق Aboveاالرتفاع وبالنسبة لوضع السھم نحدد األفقي 
                  Over                 Drawنفعل     Fitفي نافذة 
 commaنأخذ الخیار    Primary unitsفي نافذة

  Cm فراغL =   بسب كونھ أبعاد خارجیة وبالمثل بالنسبة لألبعاد الداخلیة

  لنتذكر من معلوماتنا السابقة 

  فماذا نفعل ؟ 1/50  إذا كنا نرید رسم مخطط بمقیاس  

ثم نقوم بالتعلیم على المخطط كامال بعد اخذ   1/100نقوم برسم المخطط بشكل عادي وبمقیاس 

لیقوم البرنامج بتكبیر المخطط مرتین ویجب االنتباه ( 2 )حیث نضع القیمة                Scاألمر 
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أن ھذا التكبیر یجب أن یتم قبل رسم اإلطار والكلیشة واألبعاد حتى ال تتأثر اخراجات اللوحة بھذا 
التكبیر 

أثناء الطباعة دون اللجوء إلى اخذ  1/100ومن الممكن القیام بتكبیر المخطط الذي رسمناه بمقیاس

Scاألمر لتكبیره حیث یعطى أمر المقیاس إلى الطابعة ویتم إخراج  ( 2 )وإعطاءه الرقم          

لكننا نضطر إلى تكبیر المخطط أثناء الرسم إذا كنا نرید أن نرسم على  1/50المخطط بمقیاس 

وبذلك نقوم برسم المخططین بمقیاس  1/50واآلخر  1/100اللوحة مخططین احدھما بمقیاس 

نقوم بتكبیر المخطط الثاني ثم نقوم بالطباعة بشكل عادي  Scتعلیمة       وبواسطة 1/100

    Scوبواسطة 1/100فإننا نرسمھ بمقیاس   1/50كما ذكرنا في حال نرید رسم مخطط بمقیاس 
حیث نؤجل اإلطار والكلیشة واألبعاد إلى ما بعد استعمال المقیاس ولكن ھنا   ( 2 )نضربھ         

ا إشكالیة كبیرة في تنزیل األبعاد ولكن ما ھي اإلشكالیة ؟تنشا لدین
عند رسم المخطط واخذ ستایل معین لألبعاد فان البرنامج یضع األبعاد على الرسم بواسطة 

ولكن بعد أن un (400) طولھفمثال إذا كان لدینا جدار      Dimension            linearاألمر

وعندما نقوم بتنزیل األبعاد نجد أن البرنامج  1/50نقوم بعملیة التكبیر لیصبح المخطط بمقیاس 

فمال ھو الحل ؟ un (800)یكتب لنا ھذا البعد للجدار 

وبالنقر علیھ مرتین تظھر  Text حیث یتحول البعد إلى             Xیمكن لنا أن نقوم بتفجیر البعد بواسطة

وھذه العملیة صعبة ومضنیة الن  un (400)ة الكتابة ونقوم بإزالة البعد وكتابة البعد الحقیقي وھو واجھ
المخطط یحمل أبعادا كثیرة 

وبالتعلیم على البعد تفتح لنا واجھة الكتابة ثم                  Edأو یمكننا التعدیل باستعمال التعلیمة الخفیة
نزیلھ إلى النصف وھكذا بالنسبة إلى كل بعد في المخطط وھذا عمل شاق نقوم بإلغاء الرقم المكتوب وت

لكن البرنامج قام بحل ھذه المشكلة وسنرى كیف 

 Primaryوعندما نفتح نافذة الخیار Modifyومن D         عندما نفتح نافذة الستایل الخاص باألبعاد 
unitsنجد خیار مھما وھوScale factor    یحل لنا المشكلة بالكامل لھ وھذا الخیار وبوضع رقم معین.  

Scale factorفان   1/100إذا كنا نرسم مخطط بمقیاس  =1    

Scale factorفیجب أن یكون 1/50وإذا قمنا بتكبیر ھذا المخطط مرتین أي جعلنا مقیاسھ  وإذا   5.=

Scale factorأن یكون جبفی 1/25قمنا بتكبیر ھذا المخطط أربع مرات أي جعلنا مقیاسھ  =.25    

Scale factorوإذا قمنا بتصغیر المخطط النصف فیجب أن یكون  وھكذا    2=

  : قاعدة عامة 
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وقمنا بتعدیل مقیاسھ فیجب االنتباه إلى وضع الرقم المناسب   1/100في حال رسمنا مخطط بمقیاس 

Scale factorسبة التصغیر   أو  التكبیر  فإذا   كبرنا    بحیث یكون ھذا الرقم بشكل عام مقلوب ن

factorالمخطط  أربع  مرات  یكون  Scale factor  وإذا قمنا بتصغیره إلى النصف یكون    25.= =2   

  واحدات ثانویة                Alternate unitsالخیار  

نكتب على األبعاد نفسھا قد نقوم أحیانا باستالم مخططات مكتوبة بوحدات معینھ ونرید أن نضع أو 
  المكتوبة بوحدات معینھ وحدات أخرى

وسنقوم بوضع البعد نفسھ باالنش حیث L =200 cmفمثال لدینا المستطیل المبین في الشكل وعلیھ البعد  

  (4.)ھو Inchإلى Cm  نعلم أن معامل التحویل من 

   Dنفتح نافذة         

  Displayونفعلھ من Alternate units  على ستایل األبعاد الخارجیة ننقر على الخیار  Modifyومن 

       Decimalنضعھ        Unit formatالخیار       
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Precision                            0.00نضعھ         

   Multiplier for alt unitsوبالنسبة للخیار         

  أي معامل تحویل الوحدات نحدد فیھ نسبة التحویل بین الوحدات 

   (4.)فإننا نضعھInchإلى Cm  وباعتبار أننا ھنا نرید التحویل من 

حیث یتم إخراج كتابة األبعاد كما  Inchوھي الوحدة المحولة إلیھا وھي  Suffixوھنا مجبرین أن نضع 

  في الشكل 

  ت للكتابة بالنسبة للوحدة الجدیدة یعطینا احتماال   placementالخیار

                         After primary Valueأي توضع بعد الوحدات األساسیة 

                      Below primary Valueأي توضع تحت الوحدات األساسیة 

  واالحتمال االول كما كتبت في الشكل السابق واالحتمال الثاني انظر الى الشكل التالي 
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  السماح                          Tolerances  الخیار 

ھناك عدة خیارات لھذا الخیار وھو یعني مقدار الدقة في القیاس حیث لدینا ھذه الدقة تاخذ قیمتین إما 
  value Lowerنقصانا     وإما Upper value   زیادة 

  أي الحاالت Methodعدد األرقام بعد الفاصلة ولنأخذ احتماالت الخیار Precisionویحدد الخیار

Symmetrical   -  

  فتكون الكتابة  Upper   5ولنأخذ قیمة الدقة في الزیادة 

 L=200.00+ 5.00cm  

  Deviation  وعندما نأخذ الحالة        

  تصبح الكتابة   Lower= 4ونقصانا   Upper  5زیادةونأخذ الدقة 

Cm    L = 200.00+5.00

L = 200.00-4.00 Cm    

  Limitsوعندما نأخذ الحالة                    

     Lower= 4ونقصانا تصبح الكتابة   Upper   5ونأخذ الدقة زیادة 

L = 205.00  cm  
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L = 196.00 cm 

  حتى اآلن لم یتم حل إشكالیة األقطار وأنصاف األقطار في األبعاد 

تكتب على الدائرة بالشكل  األبعادفان   Suffixأو   Prefixإذا كان في الستایل ال یوجد 

ولكن إذا أردنا أن 
فان الكتابة على الدوائر تكون بالشكل  Suffixأو  Prefixنكتب في 

  

  فما الحل؟ R  مقصود بھا القطر     أو نصف القطر( L )وھذا یفقدنا معرفة ھل

وھي تقوم بإنشاء ستایل       Dومعناھا تعدیل على شي موجود من    Overrideوالحل ھو في الخیار
  فرعي منبثق من ستایل ما بشكل مؤقت ولحظي وال تملك صفة ارتدادیة

جدید لكتابة األقطار وأنصاف األقطار مثال في  والفكرة من ھذا الخیار أننا بدال من أن نقوم بإنشاء ستایل 
الدائرة نقوم بإنشاء ستایل منبثق عن ستایل األبعاد نفسھ یتیح لنا كتابة األقطار وأنصاف األقطار كما نرید 

الخاص بھ ونفتح الشكل  Modifyوھذا الستایل الفرعي لیس صفة ارتدادیة أي عندما نجري التعدیل في 
الذي أجریناه إنما عندما نقوم بالكتابة من جدید فانھ یكتب بموجب التعدیالت التي تم فإننا ال نرى التعدیل 

  إجراءھا في الستایل الفرعي 
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فمثال بالنسبة للدوائر السابقة التي رسمناھا نالحظ في األبعاد التي علیھا أننا نحتاج أن تكون الكتابة        
 -  R   بدال منLة أفقیة والخط الداخلي ال نحتاجھ ولذا فإننا نقف على ھذا ورؤوس الخطوط أسھم والكتاب

  :ونقوم باالعددات التالیة  Modifyالستایل وننقر على 

  ال یوجد أي تعدیل                           Linesفي 

  Closed filledنضع           Symbols and Arrowsفي  

  Iso Standardنضع الكتابة افقیة بالتعلیم على          Textفي  

                 Draw dim line between lines     نلغي  Fitفي  

  إللغاء الخط الداخلي  

       Suffixو    Prefixنلغي        Primary unitsفي 

على الشكل وھي الدوائر الن  نالحظ أن ھذه التعدیالت لم تنطبق Okوبعد إجراء ھذه التعدیالت وبالنقر 
ھذا الستایل لیس لھ صفة ارتدادیة ولذلك نقوم بإلغاء األبعاد القدیمة إذا كانت موضوعة ونبدأ بوضع 

یمكن استثماره في أمثلة أخرى ولیس  Overrideاألبعاد بموجب اإلعدادات الجدیدة للستایل وطبعا الخیار
  حصرا في الدوائر كما رأینا 

وحسب رغبتنا إذا كنا + ركز الدائرة وعندما نضع القطر أو نصف القطر تظھر إشارة نالحظ انھ في م
وعند      Symbols and Arrowsنرید إلغاء ھذه اإلشارة أو تكبیرھا أو تصغیرھا فإننا نذھب إلى خیار 

  نعلم  Center marksالخیار 

None         إذا كنا ال نرید لھذه اإلشارة أن تظھر  

Mark         حیث نعطیھا رقم ما تكبیر أو تصغیر  

ویجب االنتباه إلى انھ بعد أن قمنا بتنزیل األبعاد على الدوائر بمساعدة الستایل الفرعي ونرید متابعة 
حیث  Standardتنزیل باقي األبعاد على الرسم أن نعود إلى الستایل األساسي بالوقوف علیھ والنقر على 

اراتك أو عودتك للستایل األساسي سوف تلغي الستایل الفرعي الذي قمت تظھر رسالة تقول إن اختی
یتم إلغاء الستایل الفرعي ولكن ماذا لو احتجنا ھذا الستایل بعد قلیل ھل نعود  Okبانشاءه وبالموافقة 

   2Dالنشاء الستایل من جدید والجواب ال وسنحل ھذا الموضوع في تشطیبات 

  

  Compare                         Dالخیار        
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ویستخدم ھذا الخیار في حال ھناك شخصان یعمالن في نفس المخطط واحدھما قام بانتقاء معین للستایالت 
فیجب أن یقوم اآلخر بنفس اإلعدادات باعتبار أن إخراج المخطط سیكون موحدا وفیھ تتم المقارنة عن 

  م للتوفیق بین الشخصین وھذا الخیار غیر مھ Excelطریق 

  List                                              Dالخیار 

  حیث یظھر كل الستایالت الموجودة All styles    وفیھ خیاران      

  حیث یظھر الستایالت المستعملة                Style in use   أو 

   Dimension Styleوبذلك نكون قد أنھینا دراسة  

   وھو تعلم تنزیل األبعاد                   Dimensionوسنقوم اآلن بدراسة قائمة 

   Dimensionعند تنزیل األبعاد أول ما نقوم بھ ھو تنزیل قائمة 

فیظھر الشریط   Dimensionحیث نكبس بالزر الیمین على احد اسطر األوامر وننقر على سطر 

  ونضعھ في األسفل 

     Linear األمر

  برسم األبعاد األفقیة والشاقولیة ومساقط النقاط والعناصر المائلة یقوم 

األولى وباختیارھا یسال  Originوبأخذ ھذا األمر فان البرنامج یسال في سطر األوامر عن اختیار نقطة 

 select object <البرنامج عن النقطة الثانیة وقبل اختیار النقطة األولى والثانیة ھناك خیار افتراضي 

إذا قمنا باختیاره وعلمنا على احد العناصر فانھ فورا یقوم بتنزیل أبعاده وھذا الخیار غیر محبذ بشكل >
  عام ألننا في األبعاد الجزئیة نعتمد على النقط ولیس على العناصر ولذا یفضل التنزیل عن طریق النقطة 

یمكننا التحكم بتنزیل البعد بحیث یبعد مسافة معینھ عن الشكل وذلك بعد أن نقوم باختیار النقطة الثانیة 
  ونشمم منصف المستقیم ونعطیھ بعدا معینا    OTrackنستخدم 

  أحیانا قد یكون البعد على مخططنا خاطئ ونرید كتابة البعد الصحیح فما الحل ؟ - 

ختار النقطة األولى والنقطة الثانیة یظھر لنا عدة خیارات على سطر ون Linear  بعد أن نأخذ األمر
  األوامر 

Mالخیار text       
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للبعد القدیم  Deleteفنقوم بعمل  Multilineتظھر لنا واجھة الكتابة          M  عندما نأخذ ھذا الخیار
  ونكتب البعد الذي نریده 

  Text                           Tالخیار

حیث نكتب   Singe lineفس األمر السابق ولكن ھنا ال تظھر واجھة الكتابة وإنما تتم الكتابة بواسطة ن
  المطلوب على سطر األوامر 

Angleالخیار                     A  

  وھي عملیة إخراجیة حیث یعطینا البعد مائل بحسب الزاویة التي نعطیھا لھ 

ونقرنا على طرفي الخط فان البرنامج یعطینا  Linearفي حال لدینا خط مائل وقمنا بأخذ األمر  - 
  المسقطین األفقي والشاقولي بأبعاد كال منھما ونتیجة لحركة الماوس ینتقل بین الخیارین 

Horizontal                 H  الخیار

       ( 0 )للخط المائل وبالنسبة لألفقي یعطي ھذا الخیار یعطینا المسقط األفقي حصرا بالنسبة 

  Verticalالخیار     

  ( 0 )وھذا الخیار یعطینا المسقط الشاقولي حصرا بالنسبة للخط المائل وبالنسبة للشاقولي یعطي 

  على مستقیم مائل بزاویة معینة  الشاقوليوھذا األمر یقوم بإسقاط البعد األفقي أو Rotated   الخیار       

          Alignedالخیار

  لرسم االبعاد المائلة 

      Arc lengthاألمر 

أي یمكن لھذا األمر أن  Polylineعندما نأخذ األمر یطالبنا في سطر األوامر باختیار قوس أو قوس من 

  تفجیره دون الحاجة ل Polylineیعطینا طول قوس مستقل أو یعطینا طول قوس ضمن خط 

ویمكن التحكم بھذا الرمز من حیث وضعھ فوق  Textنالحظ أن ھذا األمر یضع إشارة قوس إلى یسار 

Text  أو إلغاؤه كلیا وذلك بالعودة إلى إعدادات الستایل  

D       Modify       Symbols and Arrows      Arc length symbol   

Preceding Dimension Text     جانب النصضع القوس 
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Above Dimension Text           ضع القوس فوق النص

None                                      إلغاء وجود القوس

  وھو یملك صفة ارتدادیة 

ویفضل دائما انتقاء الخیار الثاني أو الثالث وعندما نأخذ األمر ونقوم بانتقاء القوس فان البرنامج یقدم لنا 
  عدة خیارات في سطر األوامر 

  جزئي   Leaderالخیار 

  یظھر دلیل على القوس             Lوبأخذ الخیار 

  

  جزئي     Partialالخیار 

ثم النقر            Pویمكن لھذا الخیار قیاس جزء من قوس وذلك بعد تحدید ھذا الجزء بأخذ الخیار       

  مثال   Bو  Aعلى   

  

    Radiusاألمر       
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وذلك لتنزیل بعد نصف قطر دائرة أو قوس ویمكن لنا إعداد ستایل فرعي من                                         
   D            Override                لتنزیل البعد بشكل مالئم من حیث االخراجات .  

       Joggedاألمر 

  لتنزیل بعد نصف دائرة أو قوس بعد اخذ األمر یسأل البرنامج في أیضاوھذا الخیار 

ثم یطلب  Textسطر األوامر عن تحدید القوس وبعد التحدید یطلب تحدید مركز البعد ثم یطلب تثبیت 

      )  Angle     /Text    /Mtext(ولدینا عدة خیارات ثانویة                    Jogged  تثبیت

            D           Modify             Symbols and Arrows     إلىنعود  Joggedوللتحكم بزاویة 
Jog angle  ھذا الخیار ال یملك صفة ارتدادیة و   45حیث نحدد الزاویة التي نریدھا وھي افتراضیة .  

  

ویفیدنا ھذا الخیار في حال لدینا عدة أقواس قریبة من بعضھا مثال حیث یمكننا تنزیل األبعاد على احدھا 
حصرا وفي مخططات الصواعد والنوازل في مخططات الصحیة وللتمییز بینھا مثال یتم تنزیل األبعاد 

  Joggedوعلى النوازل بواسطة الخیار  Radiusعلى الصواعد بواسطة الخیار 

        Diameterاألمر

  ونستعمل ھذا الخیار لتنزیل بعد قطر دائرة أو قوس كما انھ لدینا نفس الخیارات

 )Angle    /Text    /Mtext  (        

        Angularاألمر 

فیجب   Suffixة إذا كان لدیناویقوم بتنزیل زاویة قوس ما وھنا یجب االنتباه والعودة إلى الستایل ومراقب

  Suffixوال حاجة  Textإلغاءھا الن إشارة الزاویة تنزل مع 

  وھذا الخیار ال یتم تنزیلھ وتركھ بل ألخذ المعلومات فقط ثم نلغیھ 

  جزئي     Quadrantلدینا خیار 
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ثم       Q  ونقوم بالتعلیم على القوس ال نقوم بتثبیت البعد بل نأخذ الخیار Angular   األمرعندما نأخذ 

            بعیدا عن   Leaderحرا حیث نقوم بتثبیتھ الحقا مع  Textویبقى  Dim  نقوم بتثبیت بعد ال

Dim    

كما یفیدنا ھذا األمر في معرفة زاویة بین مستقیمین حیث نأخذ األمر ونعلم على العنصر األول ثم الثاني  
  . فیعطینا الزاویة المطلوبة أو المقابلة لھا 

  كما یمكن أن یعطینا زاویة قوس من دائرة باختیار نقطتي القوس على الدائرة وھذا غیر عملي 

ویعني تعیین الزاویة بین  > Specify vertex <وامر لھذا األمر ھناك خیار افتراضي على سطر األ

نسبة إلى   B , Cنقطتین نسبة إلى نقطة ثالثة فمثال في الشكل المبین المطلوب تحدید الزاویة بین النقطتین  

A    أي أنA   رأس الزاویة ولذا وبعد اخذ األمرAngular   وكبسEnter  ألخذ الخیار االفتراضي> 
Specify vertex <   نقوم بالنقر على رأس الزاویةA   ثم علىB , C   حیث نحصل على الزاویة بینB 

, C   نسبة إلىA   

  متابعة      Continueاألمر   

  لدینا الشكل
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Aیتم تنزیل البعد بین  Linear  وبأخذ األمر   , B   ثم بأخذ األمرContinue    وبالنقر على النقاطC , 
D , E , F , G   البرنامج یقوم بتنزیل كافة األبعاد دفعة واحدة وبالنسبة لألبعاد الصغیرة مثل  نالحظ أنE 

, F   یضع لھاLeader   

  یجب االنتباه دائما أثناء تنزیل األبعاد والمحاور أن یتم البدء من الیسار إلى الیمین ومن األسفل إلى األعلى 

Aفي حال قمنا بأخذ البعد بین  , B  ثم قمنا بأعمال رسم أخرى وأردنا بعد ذلك العودة لمتابعة تنزیل  مثال

حیث یطلب البرنامج إما  Continueاألبعاد من نفس النقطة أو من أي نقطة أخرى فإننا نعود إلى الخیار 

 الختیار النقطة التي یبدأ فیھا وضع األبعاد وربما یكون Enterالمتابعة باختیار نقطة ثانیة أو النقر على 
  . غیر البعد الذي أنزلناه أخیرا 

  Baselineاألمر      

نذھب إلى           Dimوھو یقوم بتنزیل مجموعة أبعاد نسبة إلى نقطة ثابتة وللتحكم بالبعد بین خطوط 

D ثم ننقر علىModify      ومن نافذةLines   حیث یوجد الخیارBaseline spacing    حیث یتم

وھي ال تملك صفة ارتدادیة ویمكن العودة لھذا األمر   Dimوضع البعد المناسب للتباعد بین الخطوط 
كما في الحالة السابقة 

  

  Dimension Spaceاألمر      

  ویتم ذلك بالمسار التالي بعد تنزیل األبعاد طبعا Dimensionوھي للتحكم بین التباعدات بین خطوط 
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Dimاألمر  Space         انتقاء البعد المرجعي           انتقاء األبعاد  

>  Auto  <نضع قیمة للتباعد أو عن طریق الخیار االفتراضي         

   Dimension Breakاألمر     

  وفق الخطوط المتقاطعة معھ  Extأو لخطوط    Dimensionلخط   Breakیقوم بإجراء 

Dime في Breakوللتحكم بمسافة     Break   نعود إلىDime Style   في نافذةSymbols and 
Arrows  حیث نجد الخیارDimension Break   وبواسطةBreak Size  یمكن التحكم بقیمتھ وھي

  تملك صفة ارتدادیة 

  الذي أجریناه  فإننا نعود ألخذ ھذا الخیار   Breakوفي حال أردنا إلغاء 

  یعود الوضع إلى ما كان علیھ Enterمن سطر األوامر ثم Removeوبأخذ الخیار الجزئي 

مع كل شي متقاطع معھ وفي حال أردنا  Dimensionلخط  Breakوبأخذه یعمل  Autoولدینا الخیار  

  Removeإلغاءه نعود  للخیار 

  أي تحدید النقطتین یدویا  Manualوبالنسبة للخیار 

  توقع Inspection      األمر     

  وعن طریق نافذة األمر المبینة أدناه یعطي خیارات لألبعاد التي نقوم بتعلیمھا 
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نختار أو نكتب  Labelالمبین في الشكل ثم من  Dimنقوم بالتعلیم على خط  Dimension Selectمن 

نكتب ما نریده أن یظھر على  Inspection rateومن  Textالمعلومة التي نریدھا أن تظھر على یسار 

  Textین یم

  وھي  Textوھناك ثالث خیارات لإلطار یوضع الذي بداخلھ 

Round مدور          

Angular       زاوي

        None     بدون إطار خالص

  كما ھو مبین على الشكل Textوإذا أخذنا الخیارات الموجودة على النافذة یظھر لدینا 

  Jogged linearاألمر      

لھ حیث نقوم بتحدید نقطة ما   Joggedعند أخذ ھذا األمر یطلب البرنامج تحدید البعد الذي نرید عمل 

ونعلم  Removeنعود لألمر ونأخذ الخیار Joggedیتم العمل ولحذف ھذا  Enterعلى البعد وبكبس 

  حیث یتم حذفھ  Joggedعلى 

  نعود إلى الستایل في نافذة Jogged linearفي Joggedوللتحكم بقیاس 

 Symbols and Arrows من الخیارLinear jog Dimension   حیث ننتبھ أن ھذا الخیار یعطي

لدینا عناصر ذات أبعاد طویلة جدا وغیر ویأتي تطبیقھ في حال  Textنسبة إلى ارتفاع  Joggedارتفاع 
متغیرة المقاطع لذا نستعمل ھذا الخیار حتى ال نضع طول العنصر كامال ویفھم المشاھد أننا لم نضع 

  الطول كلھ 

         Toleranceاألمر 

وبأخذ األمر یظھر لدینا جدول یتم تعبئة حسب الحاجة لمواصفات معینھ مثل مواصفات محرك أو أي 
  حتاجھ في الرسم أو حسب متطلبات المشروع جدول ن
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       Center markاألمر 

 Symbols and Arrowsوھي تحدد مراكز الدائرة أو القوس ویمكن التحكم بقیمتھا من الستایل من نافذة 
  ومن

Center Mark           وھناك یوجد ثالث خیارات  

Non                

            Mark            تحكم بكبر أو صغر إشارة المركز حیث ت  

Line                        عدسة القناصة  

  وھو ال یملك صفة ارتدادیة 

   Ordinateاألمر         

  وھو یقوم بتنزیل إحداثیات نقط بالنسبة لمركز معین

  وھناك طریقتان لذلك

أن نقوم بنقل مركز اإلحداثیات إلى ذلك المركز المعین الذي نریده حیث یقوم البرنامج باعطاءنا 
)X , Y  ( لكافة النقاط نسبة إلى ھذا المركز ویتم ذلك بالشكل التالي

  نرید إحداثیات مجموعة من النقط نسبة إلى نقطة إحداثیاتھا : مثال 

)500 , 200   (  
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  النقطة نسبة إلى محور اإلحداثیات األساسي  ت ھذهاوطبعا تكون إحداثی

500(والحل یكون بان نرسم من النقطة التي إحداثیاتھا  , 200 (   

ثم نقوم بالنقر على ھذه النقطة حیث ینتقل          Ucsوننقل مركز اإلحداثیات إلى ھذه النقطة بأخذ األمر

یعطینا إحداثیات  جقر على أي نقطة فان البرنامونن Ordinateمركز اإلحداثیات إلیھا وعندما نأخذ األمر

500(ید عند النقطة دھذه النقطة نسبة إلى مركز اإلحداثیات الج , 200 (   

200(فمثال إذا نقرنا على نقطة ما وكانت إحداثیاتھا   , 100 (   

  فھذا یعني أن إحداثیاتھا بالنسبة لمبدأ اإلحداثیات األساسي ھو 

)500+200 700(أي أن إحداثیاتھا  ) 200+100 , بالنسبة لمركز اإلحداثیات األساسي   ) 300 ,

200( اوإحداثیاتھ بالنسبة للمبدأ الذي نقلنا إلیھ محور اإلحداثیات   ) 100 ,

من نقطة مبدأ اإلحداثیات  )  Y(ومستقیم یمثل المحور )  X(أو نقوم برسم مستقیم یمثل المحور
 األساسي أي نأخذ األمر 

              )0 , 0   (            L   

وآخر عمودي علیھ یمثل  )  X(حیث تنطبق النقطة على مركز اإلحداثیات ثم نرسم خط یمثل محور

  X( والنقر على أي نقطة وعندما نسحبھا باتجاه أفقي تعطینا Ordinate ولدى اخذ األمر  ) Y(المحور 

Ordinateالنقطة ویوجد خیارات لألمر   ) Y(النقطة وعندما نسحبھا باتجاه شاقولي تعطینا  )

  النقطة حصرا  )  X(أي یقوم بتنزیل  )  X(الخیار 

  النقطة حصرا  ) Y(یقوم بتنزیل       ) Y(الخیار 

Mالخیار   Text              یقوم بتعدیل نصText Multiline   

   Text line Single   یقوم بتعدیل نص           Tex     الخیار 

  Textزاویة          بإعطاءیقوم            Angleالخیار

  

Dimensionخیار  Text Edit          

  . حصرا  Dimensionوھو موجود في قائمة 
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في المكان الذي  Textوبأخذ ھذا الخیار یمكننا عن طریق الخیارات الفرعیة في سطر األوامر أن نضع
  . نریده على الیمین أو الیسار أو یدویا أو نبعده إلى أي مكان نرید 

           Overrideاألمر 

إذا كان لدینا دوائر تم تنزیل أقطار أو أنصاف أقطار علیھا وبأخذ ھذا األمر یطلب البرنامج إدخال اسم 
ید أن ترسم األبعاد بموجبة ولكن وباعتبار أي إدخال اسم الستایل الفرعي الذي نر Overrideمتغیر السم 

أي الستایل الفرعي غیر ارتدادي فلو قمنا باعطاءه اسم ھذا الستایل فذلك لن یغیر شیئا  Overrideأن 
  حتى نحذف األبعاد ونعود لكتابتھا من جدید

  ومن ھنا نستنتج عدم أھمیة ھذا األمر إذ یمكننا مباشرة الكتابة بموجب الستایل الفرعي

أي اختیاره یعیدنا إلى الستایل  Enterوبكبس  )Clear Override( ولدینا ھناك خیار افتراضي وھو 

ونعلم على جمیع   Cاألساسي المرسوم بموجبھ األقطار وإنصاف األقطار حیث نأخذ األمر           
الدوائر المطلوبة حیث یعیدھا إلى ستایلھا األساسي وھذا غیر مھم حیث یمننا حذف األبعاد وإعادة تنزیلھا 

  بموجب الستایل األساسي المنبثق عنھ األبعاد 

  تحدیث        Dimension Update األمر

نا أن ھذا الستایل لیس الستایل الذي بموجب ستایل ما وبعد التنزیل اكتشف  Dimensionفرضا قمنا بتنزیل
  نرید تنزیل األبعاد بموجبھ فماذا نفعل ؟

نأخذ  Dimensionأن ینزل بموجبھ ومن قائمة  Dimensionنقوم بالنقر على الستایل الذي نرید لھذا 

ونقوم بالتعلیم على جمیع األبعاد التي نریدھا أن تنزل بموجب ھذا الستایل وبكبس  Updateاألمر 

Enter یقوم البرنامج بتحدیث جمیع األبعاد بموجب الستایل المطلوب  

ولكن العمل بھذه الطریقة غیر نموذجي والحل األمثل أن نقوم بتعلیم األبعاد المطلوب تحدیثھا ونضعھا  
في الستایل المطلوب تماما كما نقوم بنقل العناصر من طبقة إلى طبقة أخرى وھذا یقلل من أھمیة ھذا 

  األمر 

  Reassociate Dimensionمر  األ

  غیر مھم         Dimensionأي إعادة تحدیث      

A( ونرید إلغاء ھذا البعد وتنزیل البعد بین   200لنفرض لدینا البعد للمستطیل المبین وھو  , B (  وبأخذ
ھذا األمر یطلب البرنامج تحدید البعد المطلوب إعادة تحدیثھ وبالتعلیم على البعد واختیاره یطلب البرنامج 

فیقوم البرنامج  Bثانیة ولتكن  Originثم یطلب تحدید نقطة  Aأولى ولنفرض  Origin  تحدید نقطة 
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ویمكن  یث البعددبتح
  ف البعد القدیم وتنزیل البعد الذي نریده ببساطة دون اللجوء لھذا األمر أن نقوم بحذ

  غیر ھام    Dimension Editاألمر     

  وبأخذ ھذا األمر تظھر لدینا عدة خیارات 

  تظھر واجھة الكتابة إلعادة تعدیلھا           Nوبأخذ الخیار    Newالخیار        

  حسب الزاویة المعطاة  Textمیل  فان البرنامج یعطي  R       وبأخذ الخیار     Rotateالخیار 

وفي ھذا الخیار عكس الخیارات السابقة ففیھا كنا نقوم بالتعلیم على البعد ثم إجراء    Obliqueالخیار 

ثم نعلم على البعد المطلوب حیث یقوم               Oالتغییرات علیھ أما في ھذا الخیار فنقوم بأخذه أوال 
:قیمة زاویة المیل انظر الشكل  إعطاءهبتنزیل البعد بشكل مائل بعد 

  

Dimensionاألمر        Text Edit  

حصرا وبأخذ ھذا الخیار یمكننا عن طریق   Dimensionوھو أمر ھام جدا وموجود في قائمة  

في المكان الذي نریده على الیمین أو الیسار أو یدویا  Textالخیارات الفرعیة في سطر األوامر أن نضع 
  نمسكھ ونضعھ في المكان الذي نریده  أنبإمكاننا 

  

  Dimensionیمنع منعا باتا تفجیر      :مالحظة 

حیث ال  یوجد أیة حاجة للتفجیر الن التفجیر یستعملھ البعض لتعدیل في النص وقد درسنا سابقا كیف 
  یمكننا أن نقوم بتعدیل النص دون اللجوء إلى التفجیر الذي یسبب لنا مشاكل كثیرة في الرسم 
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  كما درسنا سابقا طریقین ھامتین للتعدیل في النص وھما 

حیث تعود واجھة الكتابة بالظھور ونقوم بالتعدیل الذي نرید  Multiنقوم بالنقر مرتین على نص 

حیث نقوم بإلغاء النص المكتوب وإعادة كتابة النص الذي نرید  Singleأو النقر مرتین على النص 

حیث نقوم بالتعلیم على النص ثم نقوم بإلغاء   Edواختصارھا          Editاستعمال التعلیمة الخفیة
كتابة النص الذي نریده بدال منھ ولذا نقول النص القدیم و

   2مالحظة 

     Ed          الخفیة ةلتعدیل بعد ما نستعین بالتعلیم

   ھامة جدا مالحظة

  طبقة جدیدة یسمیھا بإنشاءالرسم ودون علمنا یقوم البرنامج  أثناءنالحظ 

 Dif points یظھر في  أنأي عنصر مرسوم فیھا ال یمكن  أنھذه الطبقة كما ال یسمح البرنامج بإلغاء  و
  الطباعة ولذا نقول 

في طبقة  Originنقاطیقوم بوضع  البرنامج أنوباعتبار  Dif pointsیمنع منعا باتا الرسم على طبقة 

Dif points ال تظھر في الطباعة ولذلك یمكننا عمل  فإنھاMove أي تحریكھا من مكانھا دون  لألبعاد

  في الطباعة Originنقاط الخوف من ظھور 

 بإنشاءنقوم  أنالحل في  Dif pointsولكن ما ھو الحل لو جاءنا مخطط مرسوم فیھ عناصر في طبقة 
جمیع الطبقات عدا الطبقة الجدیدة وطبقة  بإطفاءطبقة جدیدة حیث نسمیھا ونعطیھا خصائصھا ثم نقوم 

Dif points  بنقل جمیع العناصر من طبقة  ثم نقومDif points الطبقة الجدیدة  إلى  

  

: مالحظات عامة حول رسم شقة مفروشة 

  خطوط أي   Lines          أي مستطیل ولیس Rectangleیفضل رسم األعمدة بواسطة تعلیمة 
 أخرىوكات دون استعمالھا ویفضل جلب واحدة ثم لجلب عدد كبیر من الب اإلمكاننتجنب قدر  أن

وكة لونا لالب إعطاءویمكن  Oالطبقة  إلىاالنتماء  أوات دحیث الوحجة كل واحدة من لحیث تتم معا

ندخل في  أنوكات تجلب معھا طبقاتھا ویمكن لالب أنحیث  Editor Block     مناسبا من نافذة
وكات الغیر مستخدمة لالطبقات وخاصة للب إلغاءدوامة 

: مالحظة 

  خدامبعد االنتھاء من الرسم كلیا وقبل الطباعة یمكننا است
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   Pu        اختصارھا                   :   Purgeالتعلیمة 

File               Drawing utilities                 purge                     

 أشكال خطوط أو أو أشكال أومواد  أوستایالت  أونختار فیھا طبقات  أنتظھر نافذة یمكن  األمر وبأخذ
  الغیر مستخدم أوالزائد منھا  بإزالةیقوم البرنامج  حیث منھا أیابلوكات وغیرھا وبالتعلیم على 

purgeالنقر على الخیار  أوونحن ھنا نقوم بالتعلیم   All   نختار منھا  أخرىحیث تظھر نافذةpurge
All items   أو األشكال أوالمواد  وأالطبقات  أویخلصنا من كل الستایالت  أنأي نطلب من البرنامج 

  البلوكات الزائدة والتي لم نقم باستعماھا في الملف أوالخطوط 

   

  :مالحظة 

یكون عنصران فوق بعضھم البعض ویلزمنا التعامل مع العنصر  أنوھي  أحیاناھناك مشكلة تعترضنا 
  ؟النقر على ھذا العنصر فان البرنامج یتعامل مع العنصر العلوي فما الحل في ذلك  أنالخلفي وحیث 
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في  أویكون خلفیا  أنقام البرنامج بحل ھذه المشكلة وذلك حسب طلبنا بان یجعل العنصر الذي ننقر علیھ 
  وذلك حسب المسار  األعلى

Tools             Draw order                               

  : یث تظھر الخیارات التالیة ح

-1 األمامضع العنصر في  Bring to Front                                                 

-2الخلف  إلىالعنصر  أرسل Send to Back                                               

-3ضع ھذا العنصر فوق العناصر  Bring Above objects                         
-4ھذا العنصر تحت العناصر  أرسل Send Under  objects                        

             Dimension ل بالنسبة أخرىكما یوجد فیھ خیارات 

  : مالحظة 

 إلىال یحتاج  Multi أنكد على ؤون Multiھناك خطا شائع وھو استخدام ستایل من اجل الكتابة في 
  یلستا

   Multiال ونتبع الخطوات التالیة في حال الرسم ب 

   Standardنقف على 
انكلیزي  أونختار الفونط المناسب عربي 

نختار ارتفاع الكتابة 
Middle center  حسب ما یناسبنا  أو

Ar  or  Enانكلیزي بشكل متوافق مع الفونت المختار  أوعربي     Windowsاختیار

  : مالحظة 

 األعمدةتكون طبقة  أنوعند التھشیر یجب  األعمدةالنقوم بالتھشیر تحت  أنبالنسبة للتھشیر یجب االنتباه 
  . مضاءة حتى ال یتم التھشیر تحتھا 

  : مالحظة 

 Multiال   بتكتب الكلیشة 
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TABLES          جداول  

  

أو  ءجداول الكھربا أوتعتبر الجداول ھامة جدا في عملنا الھندسي من حیث وضع الرموز المعماریة 
   المعماریةجداول التفصیالت  اول تفرید الحدیدجد أو اإلنشائیةالتفصیالت  جداول

في     Excelبرنامج  في كمالھ مرحلة الكمال وقد تجاوز إلىوفي برنامجنا الحالي وصلت الجداول 
  التھ تسھی

وھذه  األرقامنھ لدینا خالیا والمقصود بالخالیا ھي المستطیل الذي توضع فیھ أ  Excelیالحظ في جداول 
في جداول االتوكاد فیصعب الدخول في ذلك عند  أماالخالیا یمكن تكبیرھا وتصغیرھا حسب المطلوب 

تتوافق لدینا  أنالیا حیث یجب الخ أبعادنبني علیھ ھذا الجدول من حیث  أساسال یوجد  إذجدول ال إنشاء
   Textمع ھوامش الخلیة وارتفاع  ارتفاعھاعرض الخلیة مع 

  

ھذه  ونأخذ Text ثابتة بالنسبة للطول واالرتفاع والھوامش وارتفاع أرقام سنأخذفي الجداول  فإنناولذلك 
بشكل دائم مھما كان مقیاس الرسم وسنرى كیف یتم ذلك فیما بعد وسنعتمد في ذلك على كمالیة  األرقام

  . الجداول في البرنامج 

  

           Tablesمنھاج دراسة 
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  Table Style                        TS         إنشاءتعلم كیفیة 
وھناك طریقتان لذلك  إنزالھالجدول وتحدید طرق  إنزالتعلیم كیفیة 

تعلیم كیفیة التعامل مع خالیا الجدول والتعدیل علیھا 
 والجدول الخاص بالتعدیل في خالیا الجدول األدواتشرح شریط 

   Excelتعلم كیفیة استیراد جدول جاھز من 
مالحظات عامة 

  : معلومات عامة 

 إماواضحا ویعبر عن وظیفة ھذا الجدول طبقة تحمل اسم الجدول وذلك یكون اسما صریحا و بإنشاءنقوم 
الخ  اإلنشائیةالتفصیالت  جدول أو المعماریةالتفصیالت  جدول أو جدول رموز كھرباء أوجدول تسلیح 

....  

Tableنفتح نافذة Format  ونضع جمیع الجداول في طبقة واحدة ثم ومن  Style  ستایل  بإنشاءونقوم

 أوحیث نعطیھ اسما یعبر عن ذاتھ بالعربي  Standardمن  اإلنشاءوطبعا یتم  Newجدید بالنقر على 
  : من الخالیا وھي  أنواعاالنكلیزي ونالحظ في ھذا الجدول ثالث 

Title                 خلیة العنوان للجدول  

Header           األعمدةعناوین  بأسماءخالیا خاصة 

Data              خالیا المعلومات
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 األعمدةلخلیة العنوان والثاني لخالیا رؤؤس  األولثالث ستایالت داخلیة  إنشاءنھ یلزمنا أة والنتیج
  والثالث لخالیا البیانات 

 TS             األمر بأخذھذا الستایل  بإنشاء ولنبدأ

یعبر عن وصریحا  ستایل حیث نعطیھ اسما واضحالل ما اسم إعطاءیطلب البرنامج   Newوبالنقر على 

  نافذة المبینھ اعاله وفیھا التظھر لنا  Continueوبالنقر على  االنكلیزي أوذاتھ بالعربي 

                                               Starting Tableجدول البدایة 

      Select Table to start fromبجدول محدد سابقا  ابدأأي 

 أنھذا الجدول في جدولنا ولكن نعلم  إعداداتأي یطلب البرنامج اختیار جدول محدد سابقا لیضع لنا نفس 
ستایل جدید  إلنشاءیكون لھ ستایل محدد وبالتالي ال حاجة لنا  إعداداتھنفس  لنأخذالجدول الذي سنختاره 

  الجدول القدیم مع ستایلھ ونقوم بالتعدیل علیھ  نأخذبل 

ھذا الخیار ال قیمة لھ  أنوالنتیجة 

  General                                                        الخیار      

Table  Direction                                                            
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ي األسفل في األعلى أو أن تكون ف Titleوھذا الخیار للبدء في الجدول إما من األعلى أي أن تكون

  Downواالفتراضي دائما أن نأخذ الخیار 

                       Cell Styleخالیا الستایالت :               الخیار 

ونقوم   Header إلىننتقل  مالمناسبة ث إعداداتھحیث نضع لھ   Dataالستایل الخاص  بإنشاء نبدأوھنا 

ثالث ستایالت داخلیة  بإنشاءوعملیا نقوم  إعداداتھنقوم بوضع  وأیضا Title إلىثم ننتقل  إعداداتھبوضع 

Table        من الستایل الرئیسي Style  

  وسنقوم بدراسة اإلعدادات لكل ستایل فرعي من ھذه الستایالت الثالث 

  Dataولنبدأ بالستایل الخاص 

  Dataإعدادات الستایل الخاص 

  General                                                         الخیار

- Properties                                                                           

1  لوننتركھ بدون             - Fill color                            (None)    

     Alignment  -  2              محاذاة   Middle center         نختار دوما         

     Middle center  لھ محاذاة خاصة غیر  األعمدةاحد  أوالخالیا  إحدىتكون  أن أردناوفي حال   
الخاص  األدواتشریط  ھذا الموضوع لدى دراسة البند الرابع وھو شرح یكون ذلك وسنشرح أنفیمكن 

  بالتعدیل في خالیا الجدول والجدول 

  -                                          Formatنوع الخلیة                     

  حیث تفتح نافذة Browseوذلك بالنقر على  Text اینوع الخال نأخذدائما 

 Table Cell Format  ومن الخیارData typeنأخذ Text ومن الخیارFormat نأخذ(None) 
  بالنسبة للكتابة ونختارھا من الكیبورد مباشرة أحراركون نحیث 

كتابة احد  إلىبالنسبة لھذا الخیار ولكن ماذا لو احتجنا  أحرفأي كتابة  Textالخیار  أخذنا أنناوباعتبار  
غیر ذلك والحل كما قلنا سابقا في البند الرابع في شرح  أوبیتون  ةمثل تاریخ صب عین أرقاماالجداول 

  .شریط االدوات الخاص بالتعدیل في خالیا الجدول والجدول 
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Type                                                                                     -3 

   یغیر شیئا في الجدول أي عنوان واختیار احدھما ال Labelأي بیان  Data نخیارا ھناك

  -                                                Marginsالھوامش                  

Horizontal-1                                أفقیةھوامش                  

   Vertical-2                               ھوامش شاقولیة                  

  ) 1( بشكل دائم نضع لھما الرقم 

Merge cells on row / column creation                                

ویعني دمج الخالیا في عمود واحد وھذا غیر وارد استعمالھ ھنا ولذلك نتركھ بوضعھ االفتراضي الغیر 
  مفعل 

  

  Text                                          الخیار        

- Properties                                                                           

Text Style                                                                                        1-
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عدة ستایالت  بإعدادكون قد قمنا نول یكون المخطط الذي لدینا في نھایتھ أي اتنزیل الجد إلىعندما نصل 
منھا بسبب كون ھذه الستایالت لھا ارتفاع محدد  أیاولكننا ال نستطیع استخدام  Text Styleسابقا للكتابة 

 أنناونشیر ھنا  بأبعادھاھذه الكتابة ستكون ضمن خالیا محكومة  أنعتبار اللكتابة قد ال یتناسب معنا ب
 )(- Dim ب الداخلیة والخارجیة الخاصة بالكتابة والمسبوقة األبعادنستخدم ستایالت  أننظریا یمكن 

   (0) ذه الستایالتھ ارتفاع الكتابة في بسبب كون

  تنظیمیة بحتة  ألسبابھا وذلك لولكن حتى ھذه الستایالت ال نقوم باستعما

خاص  Text Style بإنشاء       بل نقوم  باستعمالھاھا وتنظیمیا ال ننصح لأي انھ فنیا یمكن استعما

  لكل من Tab ب مسبوقا

Title           ,            Header         ,            Data                       

من الستایالت من  أیانقوم باختیار  حیث ال Text Styleلتفتح لنا نافذة  Browseفي ھذا الخیار ننقر  إذن

ستایل جدید  بإنشاءبل نقوم  أسلفناتنظیمیة كما  ألسباب )(- Dimب  ھذه النافذة وحتى الستایالت المسبوقة

حیث نعطي لھذا الستایل اسما واضحا وصریحا یعبر  Newوذلك بالنقر على  Data في خاص بالكتابة

  الخاص بالجداول Table Styleلتمییزه عن  Tabحرف عن ذاتھ ومسبوقا باأل

- تسلیحالجدول (                لھ Data ل نكتب اسم ستایل الكتابة مثال بالنسبة للجدول الخاص بالتسلیح

Tab d (   

ھذا  أن لإلشارة dخاص بالجداول ثم نترك فراغ ونكتب  Text Styleھذا  أن لإلشارة Tabأي نكتب 

Text Style انات یخاص لبData  ثم شحطة ثم نكتب اسم الجدول الذي یعمل لحسابھ ھذا الستایل الجدید

  نقوم بتسمیتھ  Headerستایل خاص بالكتابة في  بإنشاءتسلیح على غرار ذلك نقوم الوھو جدول 

  )  H Tab –تسلیح الجدول  (

  ونقوم بتسمیتھ Titleوكذلك 

  ) T Tab –تسلیح الجدول  ( 

  یتم مراعاتھا ھنا Text Style إنشاءات العامة في طوكالعادة بالنسبة لالشترا

فونط انكلیزي صریح  نأخذكانت انكلیزیة  إذافونط عربي صریح وھكذا  نأخذكانت الكتابة عربیة  إذاأي  
  منعا للتعارض   (0)ویتم اختیار االرتفاع 

  ابة بموجبھ االفتراضي حیث تتم الكتStandardبدل  الستایل یتم اختیاره إنشاء ھذاوبعد  اآلن
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Text  height                                                                                        -  

  ) 1.25  ,  1(       تم تحدیده من الخبرة العملیة بینی

Text  -یمكن اختیار اللون الذي نریده color                                                     

Textدائما یبقى ھذا الخیار صفرا في  angle                                  Data      -  

  

  Borders                                      حدود :                             الخیار

أي تعدیل نجربھ نقوم بتطبیقھ فورا لنشاھد مدى انسجامھ في الجداول ویتم Bordersفي  قاعدة عامة
  . التطبیق على المربعات الثمانیة في النافذة 

Properties                                                                                       -  

  -Line weight                                                                       1سماكة الخط 

  نختار سماكة خاصة  أنالنافذة ویمكن  أسفلونقوم بالتطبیق على المربعات  By layerدائما نختاره

-2نوع الخط Line Type                                                                                

  كنا نرید نوع خط معین وفورا نقوم بالتطبیق  إذا إال By layer هكذلك نختار



www.syriabuild.com

454من  211صفحة 

3 ألوان – color                                                                                          

  كنا نرید اختیار لون معین ونقوم بالتطبیق فورا  إذا إال By layerنختاره

- 4                                                      خط مضاعف  Double line  

Titleدائما ھذا الخیار ال یتم تفعیلھ في الستایالت الثالث , Header , Data                  

مضاعفة یمكن حل ھذا الموضوع في البند  األعمدة أوجعل خطوط احد الخالیا  إلىدعت الحاجة  وإذا
  الخاص بالتعدیل في خالیا الجدول والجدول  األدواتالرابع في شرح شریط 

  : مالحظة 

 إالالتعدیل على كامل الخالیا  إجراءمن الیسار أي  األولنختار المربع  األحیانبالنسبة للتعدیل في اغلب 
خاصة من  زاءأجالمربعات الباقیة أي التعدیل على  إحدىكان ھناك خیارات خاصة یمكن التعدیل في  إذا

  الجدول
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     Dataبعد أن قمنا بإعداد الستایل الخاص ل 

     Headerسنقوم بإعداد الستایل الخاص ل    

   General                                                         الخیار

  تماما أي  Dataفي  اإلعداداتتوضع لھ نفس 

1  لوننتركھ بدون             -  Fill color                              (None)    

                Alignment   Format  -  2              محاذاة   Middle center         نختار دوما         
        Text                                               -3    

Horizontal                       1                                                  -4   

                                         1                      Vertical-5    

  

  Text                                                             الخیار

Text Style                  

   Dataفي  رأیناوكما   Header ل ستایل الكتابة الخاص إلنشاء Browse إلىنذھب 

  H - تسلیحالجدول  (                 نسمي ھذا الستایل  وNewوننقر على  Standard على نقف حیث

Tab (  ثم ننقرok    

نقوم بانتقاء فونط مناسب واالرتفاع یكون صفر دوما ویكون بذلك الستایل الخاص بالكتابة  بعد ذلك
  جاھز بین  لألعمدة

-) 1.25  , 1.5( یتم تحدیده من الخبرة العملیة بین     Text  height                              

Text  -یمكن اختیار اللون الذي نریده     color                                                 

Text                  كان ھناك حالة خاصة  إذا إالنتركھا صفر دائما     angle-  

 Borders            Line                                   حدود :                            الخیار  - 3
weight                        By layer                                                - 1

- Line Type                       By layer                                                      2
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Color                               By layer        or any color                        - 3

Double line                       - 4ال یتم تفعیلھ                                         

  ثم نقوم بالتطبیق مباشرة حسب الطلب في المربعات الثمانیة 

  تماما  Dataنفسھا في  ھي ھنا Bordersإعدادات  أنونالحظ 

  Title      الستایل الخاص  بإعدادسنقوم  اآلن و

   General                                                         الخیار

  

  السابقة  اإلعداداتنفس 

1  لوننتركھ بدون             -  Fill color                              (None)    

                Alignment   Format  -  2              محاذاة   Middle center         نختار دوما         
        Text                                               -3    

Horizontal                        1                                                  -4 

                                         1                      Vertical-5    

  

  Text                                                             الخیار

Text Style                                         

  ونسمي الستایل   Newثم ننقر على   Browse إلىنذھب 

  ) T  Tab -جدول التسلیح ( 

-) 2  , 1.5( یتم تحدیده من الخبرة العملیة بین     Text  height                              

Text  -یمكن اختیار اللون الذي نریده     color                                                 

Textنتركھا صفر دائما إال إذا كان ھناك حالة خاصة                       angle-  
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Line weight                                    Borders              حدود                             :الخیار  - 3
        By layer                                                     - 1

- Line Type                          By layer                                                    2

Color                               By layer      or any color                         - 3

Double line                       - 4ال یتم تفعیلھ                                         

  المربعات الثمانیة  إحدىوطبعا نقوم فورا بالتطبیق في 

  

    ومتضمنا ثالث ستایالت فرعیة من اجل كتابة  Tableلیكون لدینا ستایل خاص  okواخیرا ننقر على 

Title , Header , Data  

  : مالحظة 

Tableوالى الیسار من نافذة  األعلىفي  Style  غیر ھامتین بالنسبة لنا ولكن سوف نتعرف  أیقوناتیوجد
  علیھما 

- Create a new cell style                                                            1  

ستایل ما لمجموعة خالیا ویكون ھذا الستایل من  بإنشاءستایل جدید للخالیا أي سوف نقوم  إنشاء ویعني
في البند الرابع في  نستطیع فعل ذلك التعدیلھذا غیر مھم عملیا حیث غیر الستایل العادي و آخرنوع 

  الخاص بالتعدیل  األدواتشریط 

كما درسنا  اإلنشاءستایل خاص لمجموعة من الخالیا ویتم  بإنشاءوالخالصة وبالنقر على ھذا الخیار نقوم 
ضع ویكون لھا  أننرید  ةھذا الستایل الخاص الجدید ونستعملھ فقط لخالیا معین إلعداداتسابقا بالنسبة 

  خاص وھذا الستایل ال یؤثر على جدولنا الذي نعمل بھ 

- Manage cell styles dialog                                                            2  

  

Table إنشاءوقد انتھینا من تعلم كیفیة  اآلنا ال یلزمن وھذا ستایل من ھنا إنشاءحیث نستطیع  Style   

  د الثاني وھو نالب إلىسننتقل 

  وھناك طریقتان لذلك  إنزالھالجدول وتحدید طرق  إنزالتعلم كیفیة 
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    Drawالجدول من قائمة  إنزال أمریؤخذ 

Draw                Table                                 

                                            TBواختصاره 

 Table ادناه حیث سنقوم بدراسة خیاراتھا وھي نافذة  ةالمذكور تظھر لنا النافذة المبین األمر وبأخذ

Insert   جدول إدراجأي  

   

  

  

Tableالخیار                                                          Style  

الجدول حیث یكون لدینا ستایالت تم  إنزالاختیار الستایل الذي بموجبھ سیتم  إلیناوھذا الخیار یطلب 
  سابقا إعدادھا

  جانب ھذا الخیار والتي اسمھا إلى األیقونةوبالنقر على  

Launch theقم بتفعیل الستایل   Table Style dialog                               -  
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Tableنافذة  إلىتعیدنا  Style التشیك على ھذه الستایالت لیتم  أوكنا نرید التعدیل على احد الستایالت  إذا
  الجدول  إدراجاختیار احدھا بشكل مناسب في 

  -                                                                            Insert optionsالخیار

  وھناك خیارین لذلك  اإلنزالأي خیارات 

                                          Start from empty tableمن جدول فارغ بدأا

  بالبیانات التي لدینا وھنا سنقوم بالعمل على ھذا الخیار  بإمالئھوھذا طبیعي حیث نرید جدوال فارغا لنقوم 

From a date link                                                                                 

  في ملفنا وسندرس ھذا الموضوع الحقا  إلنزالھا Excelویعتمد ھذا الخیار على جلب بیانات من ملفات 

From object data in the drawing                                                    

   Excelوھذا الخیار نادر االستعمال ویعتمد على قواعد بیانات من 

                        Insertion behaviorاإلنزالطرق                         :الخیار 

  وھما  لإلنزالوھناك طریقتان 

                        Specify insertion pointأي إعطاء نقطة اإلنزال           

  والطریقة الثانیة 

   specify window                                تحدید نافذةأي ب             

   األولىوسنقوم بشرح الطریقة 

             Column and row settingsأي ضبط األسطر واألعمدة للجدول    

یجب  أبعادلدینا في الخلیة كما في الشكل خمسة  أنللجدول لنتذكر ھنا  واألعمدة األسطرأي ضبط 
  ضبطھا حتى یظھر الجدول بشكل الئق وھي 

 األفقیةالھوامش 
الھوامش الشاقولیة 

ارتفاع الكتابة 
عرض الخلیة 
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ارتفاع الخلیة

Table في  أننا أیضاولنتذكر   Style   وھنا یجب علینا ضبط عرض  األولىالثالث  األبعادقمنا بضبط
  الخلیة وارتفاعھا ولنتابع النافذة

یمكن  إذنھائیة  األعدادھذه  أنوعدد السطور حسب طلبنا وھذا ال یعني  األعمدةحیث نقوم بتحدید عدد  
  علیھا والحذف منھا كما سنرى  اإلضافة

  )       ( 15بالنسبة لعرض الخلیة نختاره في حدود الرقم 

   ) 1 , 2                     (بالنسبة الرتفاع الخلیة نختاره بین 

  . یكون رقما صحیحا  أنویجب 

جدول لدینا  إنزالنھ یتم أفنالحظ    Okلو توقفنا عن شرح بقیة خیارات النافذة ونقرنا على  اآلننالحظ 
االفتراضیة التي وضعناھا متناسبة مع بعضھا وعندما نحاول تنزیل البیانات على ھذا الجدول  باألرقام

الخلیة  أبعادمع  أبدایتعارض انات ال یبموجب الستایالت الثالث التي انشاناھا فان ارتفاع الكتابة لھذه الب
 لإلعداداتسابقا  أعطیتالتي  األرقاممع بعضھا ولذا نؤكد على اعتماد  منسجمةلدینا  األموروھنا تصبح 

  وعددھا خمسة حتى نحصل على جدول سلیم ولیس فیھ أي تعارض وذلك نتیجة للخبرة العملیة

  النافذة لنتابع الشرح  إلىولنعود  

Specify window                                                                                

  جدول  إلنزالوھي الطریقة الثانیة 
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 إنزالیتم  Okوبالنقر على  األسطررتفاع او األعمدةوبالنقر على ھذا الخیار یقوم البرنامج بتثبیت عدد 
 أنوعرض العمود كما یمكن  األسطربت ویمكن یدویا تحدید عدد وارتفاع للسطر ثا أعمدةالجدول بعدد 

 وعدد األعمدةنقوم یدویا بتحدید عدد  Okیكون عرض العمود ثابت وارتفاع السطر ثابت وبالنقر على 
   األسطر

  یدویا  اآلخرینخذ الخیارین أأي بشكل عام یمكن تحدید خیارین بشكل ثابت و

 إلىالخلیة ویفضل اللجوء  أبعادحتى ال یتعارض ارتفاع الكتابة مع ونحن ال نحبذ استعمال ھذه الطریقة 
  الخمسة مع بعضھا  األبعادلنضمن بشكل مطلق انسجام  األولىالطریقة 

  -                          Set cell styleضبط ستایالت الخلیة :              رالخیا

First row cell style                                                                           -  

  - Second row cell style                                                                      

All other row cell style                                                                   -  

 Titleیكون الجدول بدون عنوان رئیسي  أن أردناما  فإذاوھذه الخیارات الثالث تخیرنا في شكل الجدول 

  Dataیكون الثاني والثالث  أنویمكن  Header األولنختار في الخیار  فإننا

نضع الخیارات  فإننا أعمدةس ورؤ أوبدون عنوان  Dataعبارة عن بیانات  یكون الجدول أن أردنا وإذا

   Dataالثالث 

 Dataالثالث  التي نریدھا ولكن بشكل منطقي إذ یمكن أن نضع الخیارات خذ الخیاراتأوھكذا یمكن 
یمكن نظریا اختیار الخیارات الثالث  أونظریا ولكن عملیا ال یوجد جدول كلھ عناوین وبدون معلومات 

Header وبدون بیانات  أعمدةس وؤولكن عملیا ال یوجد جدول كلھ ر  

 األولووضع الخیار  Titleالعنوان  إلغاءویمكن  Dataنھ عملیا یجب تثبیت الخیار الثالث أونستنتج 

Header والثاني Data إلغاء أو Header  األولووضع الخیار Title والثاني Data

  

   :تعلم كیفیة التعامل مع خالیا الجدول  - 3

   Excelحد كبیر التعامل مع الخالیا في برنامج  إلىوھذا الموضوع یشبھ 

یمكن كتابة ما  وبالنقر علیھا نقرة واحدة حیث تفتح واجھة الكتابة  Titleیمكن الكتابة في خلیة العنوان 

  Headerنریده علیھا وكذلك بالنسبة 
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ابة حیث نكتب واجھة الكت تفتح أنوبالنقر علیھا نقرة واحدة  Dataخالیا  إحدىكما یمكن بالوقوف على 

  خلیة التي تحتھا وھكذا حتى تنتھي الكتابة في خالیا العمود ال إلىتنتقل الكتابة   Enterوبالنقر على

نكتب على الخلیة العلویة ثم  ننقر نقرة واحدة على ھذه  فإننافي حال كانت الكتابة في العمود كلھا موحدة 
والى الیمین وبالنقر على ھذا  أسفلھاتحدد الخلیة ونالحظ في ھذه الخلیة وجود مقبض في تالكتابة حیث 

  بنفس المعلومات امتألالعمود  أنخلیة في العمود نرى  آخر إلىالمقبض والنزول 

  من لوحة المفاتیح    Deleteخلیة ننقر علیھا نقرة واحدة ثم نكبس أیةالكتابة على  إلغاء أردنا إذا 

نكتب على الخلیة  فإننا.........   C1 , C2 , C3مثال  األعمدةحد أعلى كتابة معلومة متسلسلة  اأردن إذا

ونقوم بتعلیم ھاتین الخلیتین لیفھم  C2ونكتب على الخلیة الثانیة في العمود نفسھ  C1من العمود  األولى
بالنسبة  ئما نرید وذات الشالعمود فنحصل عل  آخر إلىالبرنامج ماذا نرید ثم ننقر على المقبض ونسحبھ 

  . سطر لأل

 ونبدأ القدیمةننقر على الكتابة  فإننابدیل  آخرالخالیا وكتابة شي  إحدىالكتابة على  إلغاء أردنافي حال 
  یتم مسحھا مع المباشرة بالكتابة الجدیدة  ألنھ القدیمة إلغاءبالكتابة الجدیدة فورا دون 

الخالیا ونسحب الفارة مع بقاء  إحدىنقوم بالنقر على  فإنناكنا نرید التعلیم على مجموعة من الخالیا  إذا
  زر الفارة الیساري مكبوسا 

نقوم بالنقر على الكتابة  فإننا القدیمةعلى ھذه الكتابة دون حذف  إضافةكانت خلیة مكتوبة مسبقا ونرید  إذا
  لوحة المفاتیح لتك فراغ ثم نتابع الكتابة الجدیدة المضافة من  Spaceالقدیمة نقرتین ونكبس زر 

ثم Ctrl+C   األمرواخذ  األولىبالنقر على الخلیة  أخرىخلیة  إلىالخالیا  إحدىیمكن نقل كتابة ما على 

Ctrl+V األمرخذ أالوقوف على الخلیة الثانیة و

تحتھا  أوفوقھا  أویسارھا  أولى یمینھا كنا نكتب على خلیة ونرید االنتقال بالكتابة للخلیة التي ع إذا
  .  المفاتیحالموجودة في لوحة  األربعة األسھمفنستطیع ذلك االنتقال عن طریق 

  

   :الخاص بالتعدیل في خالیا الجدول والجدول نفسھ  األدواتشرح شریط  - 4

التعدیالت المطلوبة  إلجراءعندما نقوم بالنقر على الخالیا نقرة واحدة فقط فان ھذا الشریط یظھر استعداد 
 األیمنعملیة جعل زر الماوس  بإلغاءنقوم  والستدعائھفان ھذا الشریط ال یظھر  2007ولكن في االتوكاد 

Enter  وذلك عن طریق  

Tools                Option                  User preferences         
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                       Short cut menus in drawing areaثم نفعل الخیار

التعدیالت المناسبة  إلجراءفان ھذا الشریط یظھر  األیمنھذا التعدیل وبالنقر على زر الفارة  إجراءوبعد 
  Enterوضعھ االفتراضي لدینا وھو  إلى األیمنزر الفارة  بإعادةولنقوم 

   Tableة تالخاص بالتعدیل ولنقم بدراس األدواتبالنقر على الخلیة نقرة واحدة یظھر شریط  أسلفناوكما 

في  األوامرضمن شریط  Table أیقونةوعندما ننقر على خلیة نقرة واحدة تظھر 2009   في االتوكاد

  ھا العدیدة تتظھر الواجھة بخیارا Table أیقونةوبالنقر على  األعلى

  Rows                                                                         الخیار 

  وفیھ ثالث خیارات 

Insert Above                                                                     - 1  

  الخلیة المختارة  أعلى إضافيسطر  بإنزالوبالنقر على ھذا الخیار یقوم البرنامج 

Insert Below                                                                     - 2  

  تحت الخلیة المختارة  إضافيسطر  بإنزالوبالنقر على ھذا الخیار یقوم البرنامج 

Delete Row                                                                       - 3  

  سطر واحد معلم حسب الطلب  أوالمعلمة  األسطریقوم البرنامج بحذف وبالنقر على ھذا الخیار 

  Columns                                                                       الخیار

  وفیھ ثالث خیارات 

Insert Left                                                                        - 1  

  عمود جدید من جھة الیسار  بإضافةأي بالنقر على ھذا الخیار یقوم البرنامج 

Insert Right                                                                     - 2  

  عمود جدید من جھة الیمین  بإضافةأي بالنقر على ھذا الخیار یقوم البرنامج 

Delete Columns                                                             - 3  

   أكثر أوحسب طلبنا بالتعلیم على عمود   أكثر أوبالنقر على ھذا الخیار یقوم البرنامج بحذف  عمود  و
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  Merge                                      أي دمج الخالیا :        الخیار 

وبالنقر على السھم تحت  Merge cellsقوم بالنقر على الخیار عندما نقوم بالتعلیم على عدة خالیا ون
  تظھر لنا ثالث خیارات لدمج ھذه الخالیا المعلمة  األیقونة

1- Merge All                                                                         

  لھذه الخالیا المعلمة في سطر واحد وعمود واحد  واألعمدة األسطرأي یقوم البرنامج بدمج 

2- Merge By Row                                                                 

  فقط  لھذه الخالیا المعلمةاألسطر أي یقوم البرنامج بدمج 

3- Merge By Column                                                           

   فقط فقط لھذه الخالیا المعلمة ألعمدةاأي یقوم البرنامج بدمج 

:                                                        Unmerge cellsوھناك الخیار 

  ما كانت علیھ  إلى األمور وإعادةالدمج الذي حصل في الخیارات السابقة  بإلغاءحیث یقوم الخیار 

      :                                                                        Cell Stylesالخیار

 Cell Borders           وبالنقر علیھا تفتح واجھة   Cell Borders یقونةألدینا في ھذا الخیار 
Properties   اللون حیث نقوم وفي ھذه الواجھة نستطیع التعدیل على سماكة ونوع الخط وكذلك على
  بالتطبیق فورا
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  كما علمنا سابقا  Okنقوم بالنقر على  أنقبل  

       كما یمكن في ھذه النافذة خیار لمضاعفة الحدود في الخالیا المعلمة حیث نقوم بتفعیل الخیار 
Double Line   

ثم  Header أو Titleحیث یقوم البرنامج بوضع خطین للخالیا المعلمة وغالبا ما یكون ذلك في خلیة 

واقعا ویمكن التحكم ببعد الخطین عن بعضھما  أصبح األمرفیكون  Okنقوم بالتطبیق على المربعات ثم 

  بشكل مناسب  Spacingباختیار الرقم في 

 أو Top centerلوضع الكتابة  منسدلةالیمین وبالنقر علیھ تظھر قائمة  إلىوفي ھذا الخیار یوجد سھم  

Top right أو Middle center آخره إلى   

Middleمنھا تعدیل موضع الكتابة التي قمنا باختیارھا  وبإمكاننا center الستایل الخاص  إنشاء أثناء
  بالكتابة كما نعلم 
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  Cell locking                      الخالیا إقفال :              الخیار

   بالخطأأي تعدیالت فیھا  إدخالبعض الخالیا لعدم  إلقفالھذا الخیار  إلى ونلجأ

  وھناك خیارین لذلك 

Content locked                                                           - 1  

  محتویات الخلیة وھذا یمنع أي تعدیل في محتویات الخلیة المعلمة  إقفالأي 

Format locked                                                           - 2  

  التنسیقات وھذا یمنع أي تعدیل في تنسیقات الخلیة الواحدة في الحدود  إقفالأي 

ال یتفعل لمنع الدمج والحفاظ على  Mergeالمحتویات فان خیار  إقفالنھ عندما نختار أونالحظ 
  المحتویات 

  أي تعدیل على التسیقات  إجراءال یتفعل لمنع  Cell Stylesالخیارالتنسیقات فان خیار  إقفالوعندما نختار 

 إقفالنھ یمكننا أبالنقر علیھ كما  Unlockedالقفل عن المحتویات والتنسیقات ناخذ الخیار وإلزالة

Format and              المحتویات والحدود مجتمعة بالنقر على الخیار locked Content   

   :مالحظة 

تحتھ  آخرالسطر بسطر  بإكمالحیث یقوم البرنامج  في حال تمت الكتابة ولكن اكبر من عرض المجال
 أربعةنعلم على ھذه الخلیة حیث نجد انھ تشكل لھا  فإنناكنا نرید ھذه الكتابة على سطر واحد  إذاولكن 

الیسار حتى تصبح  أوالیمین  إلىمقابض على شكل مربعات ونقوم بالقبض على المقبض الجانبي وسحبھ 
العلوي وسحبھ  أونفس العملیة بالنقر على المقبض السفلي  إجراءد ویمكن على سطر واح الكتابة كامال

  حسب طلبنا  أكثر أومقدار خلیتین 

  وبشكل عام إذا أردنا تعریض خلیة ما أو زیادة ارتفاعھا فإننا ننقر على المقبض ذي الصلة ونسحبھ

                                                                 Data Formatالخیار 

ولكن ماذا لو  Dataلنوع البیانات الموجودة في  Textقمنا باختیار  Tableعند إنشاء الستایل الخاص 

مثل بیان لعینات بیتونیة حیث یجب ذكر تاریخ اخذ Text  كانت ھذه البیانات عبارة عن أرقام ولیست 
ینات وبالتالي یجب علینا قلب نوع البیان من نص إلى أرقام وھذا الخیار یؤمن لنا ھذه النقلة ھذه الع

  أي التاریخ  Dataبخیاراتھ الفرعیة ومنھا 
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برامجنا عندما  وفي 29/8/2009فإنھا تكتب على الشكل  Excelونالحظ أننا لو أردنا كتابة التاریخ في 

-29نكتب  نھ یقلبھا اھذه األرقام ف ةشحطة بین األرقام وبالتعلیم على خلی أي ال نضع سالش إنما نضع  8

   Dataوطبعا بالنقر على الخیار  2009علما أننا لم نكتب  29/8/2009فورا إلى الشكل 

لیجعلھا تاریخ فانھ یعطینا  Dataونالحظ انھ عندما ننقر على خلیة فیھا رقم واحد ثم نقوم بالنقر على 

   الرسالة المبینة 

ویسألنا أن ھذه القیمة ال تصلح الن تكون تاریخ فھل ترید تغیرھا باإلجابة ال یتركھا كما ھي واإلجابة نعم 
  یقوم بتغییرھا 

فانھ یعطینا رسالة بان ھذه القیمة غیر   Dataأو إذا تم النقر على خلیة فیھا رقم واحد وقمنا بأخذ الخیار 
  ضع تاریخ عشوائي من عنده كافیة لوضع تاریخ وبالنقر بالموافقة فانھ ی

 Decimalخذ الخیار   أوقمنا بتعلیم الخلیة و 6/7 أو3/4إذا قمنا بأخذ أرقام كسریة في الخالیا مثل 
Number یكتبھا  6/7فان البرنامج یقوم بتقسیم ھذه األرقام أي تحویلھا إلى أرقام عشریة فمثال  

(.85714)  

نھ في ھذا الرقم العشري لدینا مشكلتان األولى أننا نرغب في أن تكون الفاصلة على شكل أونالحظ 
Comma    والثانیة ضبط األرقام بعد الفاصلة   , )(أي  

  ویمكن القیام بضبط كل ذلك بالخطوات التالیة 

:إلى أرقام مضبوطة  Textخطوات قلب محتویات الخالیا من 

دھا نعلم على الخالیا التي نری - 1

  Decimal Numberنأخذ خیار         Data Formatمن  - 2

ألخذ الخیار         Data Formatثم نعود إلى  - 3

Custom Table Cell Format    تخصیص تنسیقات خالیا الجدول

حیث  Decimal Numberونقوم بالتعلیم على الخیار  Table Cell Format  حیث تفتح لنا نافذة

أي  Precisionمن الخیارات الیمینیة ونجد انھ على الفور یتفعل خیار  Decimal نأخذ الخیار
  الدقة وبالنقر على السھم یمكننا اختیار الدقة التي نریدھا وغالبا نأخذھا رقمین بعد الصفر 
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تنسیقات إضافیة وبالنقر على ھذا   Additional Format    وعلى نفس الواجھة نأخذ خیار   - 4

أي أن  Commaة التي تحمل خیارات عدیدة لألرقام ومنھا یھمنا أن نأخذ الخیار تنافذ الخیار تظھر

 OKبالموافقة وإغالق ھذه النافذة ثم ننقر OKثم ننقر   )(,تكون الفاصلة العشریة على الشكل  

  Table Cellبالموافقة إلغالق نافذة 

    Insert Block الخیار
وھذا الخیار یؤمن لنا تنزیل بلوك في الخالیا بدل من األرقام أو النصوص حیث نحتاجھ مثال إذا 
كنا نرید تنزیل بلوكة على شكل اسوارة تسلیح لتوضیح شكلھا في تفرید الحدید أو لتنزیل تفصیالت 

  معماریة أو رموز كھرباء 
ل بلوكات كما تعلمنا سابقا ثم القیام ویتم ذلك بان نقوم برسم ھذه األشكال واالحتفاظ بھا على شك

  بإنزالھا وقت الضرورة في جدولنا 
وبالنقر على ھذا الخیار بعد تعلیم الخلیة التي نرید إنزال البلوكة فیھا تفتح لنا النافذة المبینة في 

  الشكل

   
  

د تناسب مفعال ومعناه ضبط تلقائي أي یقوم بتنزیل البلوكة بأبعا  Auto Fitونالحظ وجود الخیار 

لتنزیل البلوكة بزاویة   Rotationأبعاد الخلیة التي نرید تنزیل البلوكة فیھا كما انھ یوجد الخیار 
  معینھ وغالبا نتركھ صفرا 

Middleوغالبا نختار  Over cell alignmentثم ھناك خیار المحاذاة   center 
حسب الخلیة الجدیدة أي  ھاقوم بتكبیری  Auto Fitونالحظ أننا إذا قمنا بتكبیر الخلیة فان خیار 

  یقوم بضبط تلقائي للمقیاس بالنسبة إلى الخلیة 
 Insert Fieldالخیار 

  وھو إدخال حقل لتاریخ الطباعة أو إدراج حقول مختلفة وھذا ال یھمنا كثیرا 
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   Insert Formulaالخیار 

  وال یھمنا ھنا  Excelھذا الخیار متداول في برنامج 
  أو نطرحھا أن نجمع عدة خالیابإجراء عملیات حسابیة بناء على معطیات معینھ كوھو یقوم 

 Merge cell contentالخیار 
  . راه مفعال وھنا ال یلزمنا أبدا نما اأي دمج محتویات الخلیة وھو نادر

   Match cell الخیار 

حیث وبواسطتھ نقوم  Hatchفي نافذة التھشیر   Inherit Properties   یشبھ ھذا الخیار عمل خیار
الخالیا مرتین  ىحدإبنقل بعض مواصفات إحدى الخالیا إلى أي خلیة نریدھا فمثال لو قمنا بالنقر على 

یتم   OK  ون واالرتفاع والمحاذاة والبورد وبالنقر علىللاومن واجھة الكتابة قمنا بتغییر فونط الخط و
  تطبیق ھذه الخصائص على ھذه الخلیة 

حیث یظھر   Match cellاحدة على  الخلیة التي قمنا بتغییر مواصفاتھا وبالنقر على األمر وبالنقر نقرة و
نھ إذا أمرفقا بفرشایة ثم نقوم بالنقر على الخالیا التي نرید نقل خصائص ھذه الخلیة لھا ونالحظ  مؤشرال

خصائص عامة مثل المحاذاة نھ تم نقل ألنقل خصائص الخلیة لھا علیھا أردنا الكتابة في الخالیا التي نقرنا 
والبورد واالرتفاع ولم تأخذ ھذه الخالیا خصائص ھامة مثل الفونط ولون الكتابة وھذا یقلل من أھمیة ھذا 

  الخیار 

   Cell style     الخیار

  فان ھذا الخیار یعطینا خیارات فرعیة وھي  Dataإذا قمنا بالتعلیم على عدة خالیا من خالیا 

1-By Row \Column   

  أي أن یترك تنسیق األسطر واألعمدة حسب الستایل الخاص بھا 

2-Data     

   Data   أي نطلب أن تعمل ھذه الخالیا بموجب الستایل الخاص ب

3 - header   

   Header   ب       أي نطلب من البرنامج أن تعمل ھذه الخالیا المعلمة بموجب الستایل الخاص 

4 -  title

   titleتعمل ھذه الخالیا المعلمة بموجب الستایل الخاص ب أي نطلب من البرنامج أن
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5-Center new cell style   

أي نطلب من البرنامج أن ال تعمل ھذه الخالیا بموجب أي ستایل موجود لدینا بل نطلب القیام بإنشاء 
  ستایل جدید خاص بھذه الخالیا المعلمة 

إلنشاء ستایل جدید حیث نحدد اسمھ وننقر  Center new styleوبالنقر على ھذه الخیار تظھر نافذة 

  للمتابعة continueعلى 

 6Manage cell style -   

 Data حیث تظھر ستایالت   Manage cell stylesلنا نافذة   ھرتظ ر على ھذا الخیارقبالن

وإضافة إلى الستایالت الجدیدة التي قمنا بانشاءھا ولبعض الخالیا ونالحظ في  Title وال Headerوال
  ھذا الخیار ثالث خیارات فرعیة

  وننقر علیھ إذا كنا نرید إنشاء ستایل فرعي جدید     new        الخیار - 1

  أي إعادة تسمیة الستایل     rename   الخیار - 2

  أي إلغاء الستایل            Deleteالخیار  - 3   

فان ھذین الخیاران ال یتفعال أي یمنع  Titleأو  Headerأو  Dataونالحظ أننا عندما نقف على ستایل 
إعادة تسمیة أو إلغاء ھذه الستایالت الثالث األساسیة وعندما نقف على أي ستایل من الستایالت الخاصة 

تغییر التسمیة أو بببعض الخالیا والتي قمنا بانشاءھا نالحظ أن ھذین الخیارین یتفعال  استعدادا ألوامرنا 
  الجدیدة فقط  حذف أیا من ھذه الستایالت

   Link cell               الخیار

   Excel أي استیراد جدول من برنامج 

Down load changes from source file             الخیار

  أي تحمیل التغیرات من الملف األصلي 

ى البند وھذا یقودنا إل Excelنالحظ أن ھذین الخیارین یتعلقان باستیراد الجداول الجاھزة من برنامج 

  Excel مناستیراد جدول جاھز  كیفیةوالذي ینص تعلم  Tableالخامس من منھاج دراستنا ل 

لعمل جداول معینة نظرا لتطور ھذا البرنامج في ھذا المجال  Excelأحیانا قد نقوم باالعتماد على برنامج 

وإدراجھا في ملف  Excel وإذا احتجنا إلى جدول من ھذه الجداول فانھ یمكننا استیرادھا من برنامج
  االتوكاد الذي نعمل بھ بدل من إعادة إنشاءھا في االتوكاد 
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الیتجاوب كثیرا مع ھذا االستیراد وأفضل برنامج یتجاوب مع   Excel  2007ونسجل أن برنامج 

   Exel2003االتوكاد ھو 

وز استیراده إلى ملفنا دائما یحمل اخراجات خاصة وبالتالي الیج Excelمالحظة أن الجدول المستورد من 

  عند عملیة االستیراد stand and styleبموجب أي ستایل من الستایالت المعدلة بل یجب أن نقف على  

   Excelمراحل استیراد جدول جاھز من 

حیث یمثل  Excelلنفرض أن لدینا الجدول المبین في الصفحة التالیة  والذي قمنا  بتحضیره في برنامج 

أن  Excelكمیات ألعمال مختلفة وفي كتل مختلفة في جمعیة العاملین في اإلنشاءات بدمر ونالحظ في 
  فمثالالجدول مرقم بشكل شاقولي كما أن األعمدة مسماة باألحرف بحیث أن أي خلیة فیھ تملك اسما 

B:16  

  والمعلومة 16والسطر  Bتقع على العمود  )ردم عدسي (والتي تحمل المعلومة 

وھكذا ولنفرض أننا نرید استیراد  14والسطر  Bأي على العمود  B:14تقع في الخلیة ) بلوك ھوردي( 

  ھذا الجدول كلھ أو جزء منھ في ملفنا  Excelمن 

انظر  1نالحظ في أسفل ھذا الجدول  انھ مكون من ثالث ورقات ولكن حاجتنا ھي إلى الجدول في الورقة 
  الشكل 
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)خالصة دفتر مساحة نھائي (

  

            TB Draw               Table          نأخذ األمر  - 1

مع ستایالت ملفنا  Excelحتى ال تتعارض اخراجات جداول  Stand andیتم االنطالق من   -  2      

                               From data linkنفعل الخیار - 3

 Launch data link manger    روننقر على الخیا- 4

أي اختیار روابط البیانات  Select a data link قم بتفعیل مدیر بیانات الربط حیث تظھر نافذة  أي

  أي روابط اكسل  Excel link      وفي ھذا النافذة الخیار الشكل أدانظر في 
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Create a         ویتفرع عن ھذا الخیار  new excel link   
وبالنقر على ھذا الخیار تظھر نافذة تطلب إعطاء اسم بیان الربط الذي نرید استیراده ولنفرض 

  انھ البیان  في الصفحة السابقة والذي اسمھ
  )خالصة دفتر مساحة نھائي ( 

  تفتح نافذة عنوانھا  OKوبالنقر على  )انظر الصورة أعاله ( OKننقر على وحیث نكتب االسم - 5

  )new excel data link  نھائي خالصة دفتر مساحة( 
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تظھر قائمة بالملفات المستوردة من اكسل  وفي ھذه النافذة- 6

  المذكور حیث Excelإلى مكان وجود ملف  Browseوفي حال عدم وجود ملفات نذھب عن طریق  

م ال لالمطلوب وفي ح Excelتظھر نفس النافذة وفي ذیلھا یظھر ملف ف Openنقوم بالنقر علیھ ثم  -  7  
  یظھر الملف المطلوب ننقر على الخیار 

Select Excel sheet to link to                           

وفي حال وجود الملف  )انظر الصورة التالیة (علیھا الملف  و الموجودة 1 حیث نختار الورقة

الن اسم الملف وغیره من ملفات اكسل التي لدینا  Browseاكسل لدینا فال حاجة للنقر على 

 Excelلكافة النوافذ السابقة یقوم البرنامج بتنزیل ملف  OKوبالنقر على  آلناتظھر في القائمة 
  أدناهالذي نریده ولكن قبل ذلك لنقوم بدراسة بعض المالحظات على النافذة المبینة في الصفحة 
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   Link to range                      في ھذه النافذة الخیار 
نالحظ في النافذة أن جدول اكسل المراد تنزیلھ كبیر وقد ال تلزمنا كل المعلومات التي فیھ وھذا 

  الخیار یوفر لنا اقتطاع الجزء الذي نریده من الجدول 
  في الشكل السابق Excel  فمثال انظر إلى ملف

Aإذا كنا نرید فقط من ھذا الجدول األعمال العقدیة للكتل   , E , P   

وإذا كنا نرید ضم الموقع العام للجدول     A1:P17ل المجافإننا نفعل ھذا الخیار ونضع لھ 

  حیث یقوم ھذا البرنامج باقتطاع ھذا المجال من الجدول وتنزیلھ  A1:S17السابق نختار 
في النافذة المبینة أعاله یوجد سھم في األسفل والى الیمین وبالنقر على ھذا السھم تفتح - 

ولندرس خیاراتھا  أدناه مبینةالنافذة ال
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  یفضل تركھا بشكل افتراضي ولندرس عمل كال منھا  ھنا جمیع الخیارات الموجودة نإ
  محتویات الخالیا         Cell contents        الخیار 

  الخیار  نأخذ
Convert data formats to text solve formulation Excel

أي عندما نستورد البیانات من اكسل نطلب من البرنامج تحویلھا إلى نص وحل العملیات 
  Excel في

                                       Allow writing to source fileالخیار
لنا بالتعدیل في الملف المستورد أما إذا ألغینا تفعیلھ فانھ یمنع بتفعیل ھذا الخیار فانھ یسمح 

  التعدیل في ھذا الملف المستورد ویجعلھ صالح للقراءة فقط وھذا غیر مجند
  

         cell for mattingتنسیقات الخالیا                  الخیار 

Use excel for mating                                                   
  أي استعمال تنسیقات اكسل ولھ خیاران  

Keep table up data to excel for mating                     



www.syriabuild.com

454من  234صفحة 

عندما نقوم بالتعدیل في ملفنا وھذا غیر  Excel أي ندع الجدول یعدل نفسھ وفق تنسیقات
  مجند ونفضل أن نقوم بالتعدیل بأنفسنا من شریط األدوات 

Start with excel for matting do not up data            
بدا بتنسیقات اكسل دون إجراء أي تحدیث أو تعدیل ونفضل ھذا الخیار حیث سنقوم اأي 

  بالتعدیل بأنفسنا 
  على جمیع النوافذ یتم استیراد الجدول  OKأالن وبالنقر على 

  :مالحظة 
عندما نقف على أي خلیة من ھذا الجدول والتعلیم علیھا یظھر قرب المؤشر حلقتان 
متداخلتان لتبین لنا أن ھذه الخالیا ھي خالیا ربط تشعبي كما یعطینا مسار ھذا الربط 
وكذلك یوجد إلى جانب المؤشر قفل مما یعني أن خالیا الربط تنزل مقفلة حیث یمكن فتحھا 

  ویصبح بإمكاننا التعدیل على الكتابة  Unlockبفك القفل بأخذ األمر 

 Multi بالنقر مرتین على ھذه الخلیة تفتح لنا واجھة - 

ونقل ھذه التعدیالت على  األساسي Excelإذا كنا نرید إجراء بعض التعدیالت على ملف - 

مرة  لدالمعالذي قمنا باستیراده فان ذلك یتطلب إعادة استیراد ھذا الملف  Excelملف 
أخرى ولكن یمكننا البرنامج من إجراء ھذه التعدیالت ضمن ملفنا دون الحاجة الستیراد 

ملف معدل ویتم ذلك على الشكل التالي 
 Excelأو محتویات للمعلومات في ملف  تنقوم بإجراء التعدیالت التي نریدھا من تنسیقا- 

  عدیالت لھا فنالحظ أن الخیاربالنقر على  الخالیا التي نرید نقل ھذه الت نقوم األساسي ثم
Dawn lead changes from sources file                       

  قد تفعل  وبالنقر علیھ فان البرنامج یقول 
  میل المتغیرات من الملف األساسي إلى الجدول الذي بین أیدینا وبذلك یتم المطلوبحقم بت

یة وال یشمل التنسیقات ونادرا ما ولكن نالحظ أن ھذا التعدیل یشمل فقط محتویات الخل 
نحتاج تعدیل التنسیقات وفي حالة الحاجة إلیھا ال بد من إعادة استیراد الملف المعدل من 

  جدید 
                                  Edit data linkالخیار

 أنیجب  في حال قمنا بالتعلیم على خالیا الجدول كاملة ویجب االنتباه أن ھذا التعلیم ال
یطال الحدود بل فقط محتویات الخالیا فنالحظ أن ھذا التعلیم یعید الجدول إلى شكلھ في 

  األساسي أي ترقیم األعمدة واألسطر Excelملف 

  تفتح واجھة   Edit data link وبالنقر على الخیار  

 Modify excel link  حیث علمنا في ھذه النافذة  ومن الخیار  األشكال السابقةانظرlink 
to range  نستطیع اقتطاع جزء من الجدول أو استبدال الجدول   
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  مالحظات 
یمنع منعا باتا تفجیر الجداول الن ذلك التفجیر إن حصل یمنعنا من إجراء التعدیالت على الجداول- 1
عندما نقوم بتنزیل الجدول یكون لدینا المخطط والكلیشة واالطار جاھزا - 2

 وبواسطة تعلیمة  فإنناالجدول مع المساحة المقررة لھ ولذا  حجمتناسب ی ولكن في أغلب األحیان ال- 3
Scale  نقوم بتكبیر الجدول أو تصغیره حتى یصبح الجدول متناسبا مع المساحة المخصصة لھ

قمنا بالكتابة للتعدیل على الجدول قد نخشى أن یكون حجم ھذه الكتابة الجدیدة بالحجم  إذاولكن 
األساسي قبل التكبیر أو التصغیر ألن ستایل الكتابة ھو ثابت كما وضعناه

الذي یجب أن یبقى مفعال بشكل دائم یقوم بشكل أوتوماتیكي بتناسب حجم    Auto Fitولكن الخیار 
  النص مع أبعاد الخلیة 

  توكاد وصلت إلى مرحلة الكمالوھذا مما یؤكد أن الجداول في األو
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   2D   تشطیبات                               

Modify            properties               PR              

من ھذه  یمكننا ھنأبواسطتھا إجراء تعدیالت  على جمیع العناصر الرسومیة كما  ستطیعحیث تفتح واجھة ن
ذا كان مخططنا یتبع األصول في الرسم إالواجھة استنتاج معلومات ھامة بالنسبة لحساب الكمیات خاصة 

التي تم شرحھا سابقا وخاصة فیما یتعلق بترتیب العناصر الرسومیة ضمن طبقات حسب ما تم شرحھ في 
  دروس الطبقات 

  وسنستعرض بعض األمثلة إلى ما یمكن استثماره من ھذه الواجھة 

المستقیم  من  ھذا الواجھة معلومات كاملة عنفإذا كان لدینا مستقیم وقمنا بالنقر علیھ فإننا نرى في ھذه  - 
حیث لونھ وسماكة الخط ونوعھ وإمكانیة  التعدیل في جمیع ھذه المعلومات كما یمكن من ھذه الواجھة 
تغییر الطبقة المرسوم فیھا أي نقلھا إلى طبقة أخرى كما یعطینا طولھ وإحداثیات نقاط بدایتھ ونھایتھ 

  یاتھ وكذلك زاویة میلھ ومسقط إحداث
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إذا لم یكن لدینا أي عنصر رسومي معلم وقمنا من ھذه الواجھة بوضع لون معین وسماكة خط معینة أو  - 
طبقة وقمنا بالرسم فان العناصر المرسومة تأخذ اللون أو سماكة الخط أو نوعھ والطبقة ذاتھا التي 

  من الواجھة  NOالخیار  بأخذ  originوضعناھا في ھذه الواجھة  كما یمكن تثبیت محور اإلحداثیات 

   Poly line        خط هوقمنا بالتعلیم علیھ فانھ یعتبر Rectangleإذا قمنا برسم مستطیل  - 

لونھ وسماكة الخط ونوعھ والطبقة التي ھو فیھا وإمكانیة   properties ویمكن أن نأخذ من واجھة

لھذا المستطیل بوضع قیمة إلى یمكن إعطاء سماكة  Globalالتعدیل في ھذه المواصفات وعن طریق 
جانبھا ولكن المعلومة األھم ھنا انھ یعطینا مساحة ھذا المستطیل وطول محیطھ وھذه قضیة ھامة جدا في 

  حساب كمیات البالط لألرضیات أو حساب كمیة النعالت 

ر علیھا بالنقر على طول المستطیل تظھر إلى جانب ھذا الطول أیقونة على شكل آلة حاسبة وبالنق فمثال
تظھر اآللة الحاسبة على الشكل وعلیھا طول المستطیل  وبالنقر على إشارة الضرب في الحاسبة وإعطاء 
ارتفاع الجدران یتم حساب كمیة طینة الجدران وإذا أضیف لھذه الكمیة مساحة المستطیل التي یمكن 

  نا وھكذا  اعتبارھا مساحة طینة السقف تصبح كمیة الطینة في الغرفة في متناول أیدی

دة فإننا بكل بساطة نحول ھذه الخطوط قمثال إذا كان لدینا مخطط كھرباء لخطوط كابالت طویلة ومع - 
الطول الكلي لھذه الخطوط ونفس الموضوع بالنسبة للخطوط  أن نأخذوبالتعلیم علیھ  Poly lineإلى خط 

   األرضیةالصحیة الساخنة والباردة أو مسار احد االقنیة أو خطوط التدفئة 

لدینا دائرة مرسومة بنصف قطر معین ولنقم بالتعلیم على الدائرة ومن الواجھة على الفور نأخذ  مثال - 
إلى لون الخط وسماكتھ والطبقة وإمكانیة  إضافةنصف قطر وقطر ھذه الدائرة ومساحتھا وطول محیطھا 

لمحیط والمساحة ھي أرقام فعالة التعدیل في ذلك ولكن ھنا القضیة األھم ھي أن القطر ونصف القطر  وا
بحیث إذا قمنا بتغییر أي رقم فیھا فان باقي األرقام تتبدل نسبة إلى ھذا الرقم فلو قمنا بالتغییر نصف القطر 

 یعتدلمثال فان القطر و المساحة والمحیط تتبدل نسبة إلى نصف القطر الجدید وكذلك الشكل في الرسم 
  حسب نصف القطر الجدید

قوس نقوم بالتعلیم علیھ حیث یعطینا لونھ وسماكتھ وطبقتھ وإمكانیات التعدیل فیھا كما انھ  لدینا مثال
یعطینا إحداثیات البدایة والنھایة وإحداثیات المركز كما یعطینا طول القوس ونصف قطره وزاویة البدایة 

التعدیل في أي رقم حیث  بالنسبة لألفق وزاویة النھایة بالنسبة لألفق ومساحة القطاع الزاوي وكذلك یمكن
  تتبدل بقیة األرقام نسبة إلى ھذا الرقم 

  Propertiesلعالقة بین التھشیر ونافذة  ا

  ومدى االستفادة منھا في حساب الكمیات
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   Propertiesلدینا مستطیل ما نقوم بتھشیره وعند التعلیم على التھشیر یظھر العنوان في واجھة  - 

)Hatch (  

 Predefinedوكالعادة نستطیع تغییر اللون والسماكة والنوع للخط والطبقة والمھم ھنا وجود الخیار 

 hatchوبالنقر علیھا تظھر نافذة  Browseتظھر أیقونة   إحداھماحیث بالنقر على   pattern nameأو
pattern palette انھ یوجد الخیار  التي نعرفھا ومنھا یمكن تغییر التھشیر وانتقاء ما یناسبنا كماScale 

الذي یمكننا من تعدیل مقیاس التھشیر بشكل مناسب وكذلك زاویة التھشیر وأیضا یمكننا تعلیم 
Associative  باختیار)YES( وأیضا یمكننا اختیارouter أو normal أوignore ن التحكم بأمور أوك

فیدنا التھشیر ھنا في حساب الكمیات ولكن التھشیر كلھا موجودة ھنا وأھمھا انھ یعطینا مساحة التھشیر وی
  ؟ كیف

إذا كان لدینا موقع عام فیھ كتل أبنیة وحدائق وطرقات ونرید حساب مساحة الزفت للطرقات  مثال- 
لكتل األبنیة والحدائق ونقوم بالتھشیر حیث  Poly lineللموقع كلھ  Poly lineولذا نقوم بعمل 

ینظر التھشیر إلى كتل األبنیة والحدائق على أنھا جزر وسط التھشیر فال یقوم بتھشیرھا وعلى ذلك 
تكون المساحة المھشرة ھي مساحة الطرقات التي نعتبرھا نفس مساحة التھشیر والموجودة لدینا 

  في الواجھة 

  :خرآمثال 

ون عبارة عن مستطیل فیھ مستطیالت على شكل جزر وھي النوافذ والواجھات واجھة بناء وھي تك
وبالتھشیر لھذه الواجھة فان البرنامج یستثني الجزر أي النوافذ كما نعلم وبالتالي نحصل على مساحة 

ي عنصر كان معقدا عندما نقوم بتھشیره والتعلیم على ھذا التھشیر أالحجر في ھذه الواجھة وبشكل عام 
  واجھة ال ھذه من الحجر ا نأخذ مساحةفإنن

تعلیم على ھذا التھسیر نأخذ مساحتھ من وبشكل عام عندما نقوم بتھشیر أي عنصر مھما كان معقدا فانھ بال
  Properties واجھة 

Cumulativeوالقضیة الرائعة ھنا في حساب الكمیات ھي  في الخیار  area 

فمثال إذا كان لدینا عدة ساحات منفصلة نرید حساب مساحاتھا كلھا أو جزء منھا والحل نقوم بتھشیر ھذه  
المساحات أي النقر على التھشیر فیھا فإننا نحصل على مساحاتھا وبالنقر على المساحة الثانیة فان الخیار 

Cumulative area مساحة الثالثة فانھ یعطینا مجموع یقوم بإعطاء نتیجة جمع المساحتین وبالنقر على ال
  ؟المساحات الثالث وھكذا أما بالنسبة للبلوكات فماذا نستفید منھا ھنا 

إذا كان لدینا مجموع بلوكات على الرسم وقمنا بالتعلیم على إحداھا فان الواجھة تعطینا اللون .1
على خصائص البلوكة  والطبقة والمقیاس والزاویة والوحدات وھذا ال یفیدنا كثیرا إنما ھو تشییك
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وإذا قمنا بالتعلیم على  عدد ما من البلوكات فانھ یلفت انتباھنا أن الواجھة في العنوان تعطینا عدد 
  ھذه البلوكات ومن ھذا العدد نحصل على استفادة ھائلة في حساب الكمیات 

  : فمثال
د أو مفاتیح الكھرباء أو عدجھزة الھاتف أ وأإذا كان لدینا فندق كبیر ونرید حساب عدد األسرة فیھ 

  أو غیر ذلك كراسي التوالیت
وكنا قد ذكرنا سابقا وفي حال مشروع كبیر مثل فندق فان الفرش ال یوضع في طبقة واحدة بل  

  التي ذكرناھا لكل من العناصر تخصص طبقة
لطبقات على أنھا بلوكات نقوم بإطفاء جمیع ا والتي ینظر إلیھا  ولحساب عدد كال من ھذه العناصر

عدا الطبقة التي تحوي العناصر التي نرید حساب كمیتھا ولتكن طبقة األسرة مثال حیث نقوم 
  بالتعلیم على كافة البلوكات فیھا أي كافة األسرة وعلى الفور یعطینا البرنامج عدد ھذه األسرة 
عنا أن وھنا نؤكد على موضوع فرز الطبقات بشكل صحیح ولو لم تكن الطبقات مفروزة لما استط

  بحساب الكمیات السابقة  نقوم
  وبذلك نستطیع حساب عدد األبواب أو النوافذ وغیر ذلك

   
  Text  و  Properties  العالقة بین

  
Mبالنقر على نص مكتوب فان الواجھة تظھر لنا نوع الكتابة أما  Text  أوText  وطبعا كما

عرفنا فان الواجھة تعطینا اللون ونوع الخط والطبقة وإمكانیة التعدیل فیھا وبإمكاننا من قائمة 
Contents في الوجھة تبدیل المحاذاة ونوع الستایل وارتفاع الكتابة وزاویتھا  

   
  Dimensionو Propertiesالعالقة  بین 

  
ة تعطینا كالعادة نوع الخط وسماكتھ ولونھ والطبقة حد األبعاد في المخطط فان الواجھأبالتعلیم على 

  التي ینتمي إلیھا 
كما انھ بإمكاننا الدخول إلى صلب الستایل المخصص لألبعاد للتعدیل في الخطوط واألسھم والنص 

حیث أن خیاراتھا موجودة ھنا   Fit  من حیث ارتفاعھ وزاویتھ ولونھ وكذلك الدخول إلى واجھة

 tolerancesو Alternate unitsِ و Primary unitsعلیھا وكذلك خیارات  وبإمكاننا  التعدیل

كما  Overrideوكأننا نقوم بعمل ستایل فرعي لھذا البعد المعلم بدل من إنشاء ستایل خاص من 
  تعلمنا 
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  Table  و   Properties  العالقة بین 
  

وكذلك  .…… الخط والطبقة إلى أخرهجھة تعطینا اللون وسماكة ابالتعلیم على الجدول كامال فان الو
یمكن تعدیل الستایل وكذلك یمكن تعدیل البعد طوال وعرضا مع المحافظة على عدد األعمدة 

  واألسطر 
 بحیث أن ارتفاع الكتابة قد ال  Auto fit یراعي  ویجب االنتباه ھنا أن تغییر ھذه األبعاد ال

 Autoللمحافظة على  Scaleعدیالت عن طریق یتوازن مع أبعاد الخلیة ولذا یفضل إجراء ھذه الت
Fit  وبالتعلیم على خالیا الجدول كاملة یقوم بتعدیل طول الخلیة وعرضھا والستایل التي تعمل

  وسماكتھ والمحاذاة وارتفاع الكتابة ونوع المعلومات وزاویة الكتابة ربموجبھ وألوان البورد
  

    Properties           Match: الخیار

                  Mاختصاره                           Modifyویعني نسخ التنسیق ویؤخذ ھذا الخیار من قائمة  

  على یمین الشاشة دائما  propertiesیجب التذكر دائما بوضع قائمة  - 

فإذا كان لدینا عنصران  كال  آخریفیدنا ھذا الخیار في تطبیق خصائص عنصر ما على أي عنصر  - 
  ا في طبقة ومختلفین في اللون وسماكة الخطوط ونوعھا منھم

عنصر المصدر أي العنصر الذي الیسألنا البرنامج في سطر األوامر عن اختیار          MAبأخذ األمر 
وبالنقر على ھذا العنصر یظھر المؤشر ومعھ فرشاة وبالنقر على أي  آخرنرید إعطاء خصائصھ لعنصر 

  المصدر بما فیھا الطبقة واللون ونوع الخط وسماكتھ ص العنصرخصائ فانھ یأخذ آخرعنصر 

   Hatch  وText      ما ھي الخصائص المشتركة بین : سؤال

  أي اللون ونوع الخط وسماكتھ ) الطبقة بما فیھا(المشترك ھو   :والجواب 

  تغییر الفونط و الستایل فإننا نقوم بما یلي   Text  إذا أردنا في- 

في المخطط ونقوم بإجراء التغییرات التي نریدھا علیھ مثال الطبقة والستایل  Text  الكتاباتنعلم على احد 

الكتابات  كافةوھو السورس المصدر ولتطبیق ھذه التغییرات على  Textواالرتفاع واللون ونعتبر ذلك 
  :األخرى في المخطط نتبع الخطوات التالیة 

  مضاءة   Text     نقوم بإطفاء كافة الطبقات ونترك طبقة- 
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یكون  Enterوالتعلیم على السورس نقوم بالتطبیق على باقي الكتابات وبالكبس  MAوبأخذ األمر        
المطلوبتم قد 

وإذا كنا نرید تطبیق الخصائص على عناصر معینة ولخصائص معینة دون إطفاء الطبقات فمثال نرید 
فقط دون أي عناصر أخرى وحتى في ھذه المعالجة نرید استثناء اللون أو  Textمعالجة خصائص

  السماكة للخط أو نوعھ أو استثناء الطبقة  فیمكن ذلك بالمسار

حیث نقوم بالتعلیم على العنصر المصدر حیث نجد في سطر األوامر وجود    MAنأخذ األمر        - 

  تظھر لنا النافذة  Enterوبأخذ ھذا الخیار والنقر  Settings أي  )S ( الخیار

  

التعلیم علیھ فان  لغيحیث أي عنصر من العناصر نبوفي ھذه النافذة لدینا خیارات ھي بمثابة فلتره 
  البرنامج یتجاھلھ وال یراه 

  ا یرى التھشیر وكذلك الجداول أو األبعاد وھكذ إذا كان التھشیر غیر معلم فان البرنامج ال فمثال

 مضاءة جمیع الطبقات ومع أن وأیضا یمكن للبرنامج إن یتجاھل اللون وسماكة الخط أو الطبقة وبذلك
یمكن اصطفاء العناصر التي نرید التعدیل علیھا وكذلك اصطفاء الخصائص التي نرید تطبیقھا على 

  العناصر وذلك بمعالجة النافذة الظاھرة معنا 

قمنا بإنشاء ستایل فرعي عن طریق  Dimensionخاص ب ننا عند إنشاء الستایل الأولنتذكر - 

وذلك لكتابة أبعاد األقطار وأنصاف األقطار في الدائرة بشكل خاص مغایر  Overrideتعلیمة 
  للستایل األساسي 
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ولمرة  overrideفي ھذا المجال فإننا نقوم بإنشاء الستایل عن طریق  MA    ولالستفادة من تعلیمة 

          MAقوم بتطبیق الستایل على العناصر التي نرید ھا باستخدام األمرواحدة فقط ثم ن

  في الخطوط لدینا مشكلتان 

  نوع الخط أثناء الرسم بالتحكم    - 1 

  سماكة الخط    -  2

  التحكم بنوع الخط أثناء الرسم

نھا ال تظھر أنستطیع مشاھدتھا بشكل واضح أو  تصادفنا دائما مشكلة في الخطوط المتقطعة وھي إننا ال
أثناء الطباعة خطوط متقطعة بل تظھر خطوط مستمرة وللتحكم بتقطیعات ھذه الخطوط أي قطع الخطوط 

  والفراغات بین ھذه القطع ولذلك نلجأ إلى خیار

Format                     line type                                                 

  دناهنافذة المبینة أالحیث تظھر لنا                 LT  واختصاره

          Line type managerمدیر التحكم في لون الخط

  وفي ھذه النافذة نستطیع التحكم في نوع الخط وتعدیلھا 
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   Line type filers:     الخیار 

  أي إظھار جمیع الخطوط المستعملة    Show all line types حیث نأخذ الخیار 

   Loadولتحمیل خطوط إضافیة یوجد في النافذة خیار 

  بعد التعلیم على الخط شریطة أن یكون ھذا الخط  Deleteوإللغاء احد الخطوط یمكننا النقر على األمر 

  لیس من نوع خط الطبقة - 1
  لیس من نوع خط البلوك  - 2
  لیس خطا مستمرا - 3
لفعالةلیس من نوع خط الطبقة ا- 4

   Current :     األمر 

  وبالنقر علیھ بعد تعلیم احد الخطوط في النافذة یصبح الخط فعاال 

  إلظھار التفاصیل    Show details:    الخیار 

  إلخفاء التفاصیل           Hide details:الخیار 

   Global scale factor:   الخیار- 

وعن طریق إعطاء قیمة ما لھذا الخیار فانھ یكبر أو یصغر في قطع الخطوط والفراغات في ما بینھا 
  شكاال إذا كنا نرید خطوطا بمقاییس مختلفة اویطبق ذلك على جمیع الخطوط في المخطط وھذا یسبب لنا 

  :التالي ولذلك ننصح بعدم االقتراب من ھذه النافذة لتعدیل الخطوط ونستعیض عن ذلك بالحل 

 Line نذھب إلى الخیار Propertiesنقوم بالتعلیم على احد الخطوط التي نرید التعدیل فیھا ومن نافذة 
type  لنحدد نوع الخط الذي نریده حیث وبمجرد الضغط على الخیارLine type   یظھر لنا قائمة منسدلة

ونقوم بالتطبیق  MAھا نأخذ األمر      وبعد اختیار احد    LTفیھا كل الخطوط المحملة في النافذة 
  وبشكل انتقائي على العناصر التي نریدھا 

ثم  propertiesإذا التعدیل على خطوط المحاور فإننا نقوم بالتعدیل على احد المحاور من نافذة  فمثال

المرسومة  لتطبیق ھذا التعدیل على باقي الخطوط ومثال بالنسبة إلى خطوط القطع MA     نأخذ األمر 

لضبط نوع الخط  Propertiesعلى طبقة خاصة نقوم بالتعلیم على احد ھذه الخطوط ونذھب إلى نافذة 

  نقوم بتطبیق ھذا الضبط على بقیة الخطوط  MA       الذي نرید وبأخذ األمر 

  الموضوع الثاني وھو التحكم في سماكة الخط 
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  على التوالي ة الخط فیھالدینا مخطط فیھ خمس طبقات سماك- 

2,11  ,    0,11  ,     0,9   ,    0,5    ,   0,3          

معینا ونرسم في كل طبقة شكال

  نالحظ أن سماكة الخطوط رغم اختالفھا تظھر في الرسم متماثلة 

  

  نلجأ إلى  )أي كیف ستظھر بعد الطباعة(وللتشییك على السماكات 

   Line weigh:        الخیار

  وبأخذ ھذا األمر تظھر نافذة كما في الشكل                 LWواختصاره  Formatمن قائمة  هحیث نأخذ
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  ألننا نستعملھ دائما       Millimeters وفیھا نأخذ الخیار 

بحیث نعلم أن أي طبقة لم نضع لھا سماكة تكون  0,2ونضعھ دائما   Default       الخیار     ھناك 

  وذلك للطوارئ  0,2سماكتھا االفتراضیة 

  إذا أردنا مشاھدة السماكات فإننا نفعل الخیار

Display line weight                                                                        

حیث تظھر على الرسم اختالف السماكات في األشكال ویجب االنتباه أن ھذه السماكات لیست التي 
لكنھا سماكات ایحائیة للتمایز وحتى نعرف الفرق بین السماكات التي تم اختیارھا ستظھر في الطباعة 

  حیث نقوم بالتشییك على سماكة جمیع الطبقات ولدینا أیضا في ھذه النافذة الخیار

Adjust Display scale                                                                    

رض والمشاھدة حیث یمكن زیادة العرض بالنسبة إلى جمیع الخطوط بنفس النسبة وذلك لضبط مقیاس الع
أو إنقاصھا بنفس النسبة أیضا 

   Line weight       ویمكن تعدیل السماكات من شریط الحالة

  

  

  

  

  



www.syriabuild.com

454من  246صفحة 

  

  

  

  

  

  

  

  

DIMENSION   3  

  

– Polylineأوال یجب فھم فیزیاء المادة          Line  -    قشریة     -   كتلة  

 -  زخارف   كیفیة صنع   ھنافقط وسنتعلم   % 20إلى  15سنستخدم من التخیل في الفراغیة من 
 –مطابخ  –مناظیر بناء كاملة -  أبنیة -  فیالت –ھنكار صناعي  -  فرش داخلي -  جبصین –دیكورات 
  ………مفاجآت 

ھي تعلم خبرة رسم المناظیر  3Dمن  % 70 إن- 

  :د إلى االتوكاد الثالثي البعموضوع یقسم 

  :مقدمة ھامة - 1

  والعمل علیھا  Regionالحصول على السطوح من النوع 

فراغیة اعتمادا على العناصر المستویة وذلك بإعطائھا سماكات الالحصول على األشكال - 2
Thickness والعمل علیھا  

  ) MESHES (Or  )Surface(     الحصول على السطوح من النوع - 3

البیتونیة  أو شبكة خطوط اھلیلیجیة في الطول  المالعب مظالت –قبب ( القشریات meshes ونقصد ب
)والعرض
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  ) Solids(      الحصول على المجسمات الصلبة - 4

 Solid editing(وتعلیمات التعدیل على المجسمات الصلبة ) العامة  3D(خذ تعلیمات التعدیل أ- 5

   ) 3D operations( و  )

  تعلم آلیة وكیفیة واستخراج اللقطات الخاصة أو االخراجات المنظوریة أو الخاصة بالمنظور - 6

  :مقدمة ھامة 

  والعمل علیھا Regionالحصول على السطوح من النوع 

 الحصول على السطوح من النوعRegion   

 العمل علیھا  

  ؟        Regionلأوسطح     Meshesلأما الفرق بین سطح : سؤال

  : والجواب

سطوح  ھو عبارة عن یملك مادة  أي ال یملك كتلة  أي الوقشري ورقي   Meshes  سطح إن - 
  اھلیلیجیة 

  )رقاقة البطاطا(  یملك كتلة أي یملك مادة  Regionل أسطح  إن - 

  :عامة  ةمعلوم

  ھي للفرز واللون فقط  3Dألنھا في  2Dقل أھمیة منھا في أ 3Dفي   Layers أل إن

ل على السطوح من النوع الحصوRegion  وتؤخذ من قائمةDraw واختصارھاREG       
  وتطبیقھا سھل           

   REG             علم               

  :أمثلة 

  نرسم على إحدى الطبقات مجموعة من األشكال ونقوم بالوقوف على طبقة أخرى
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شریطة  Regionفان البرنامج یطلب اختیار عنصر لیقوم بتحویلھ إلى سطح   REG        مر األوبأخذ 

وبعد االختیار والموافقة یقول البرنامج في سطر األوامر انھ تم تشكیل عنصر  Polylineأن یكون الشكل 

   Regionواحد 

One Region Created                              علم         REG     

  :مالحظة 

نھ یتم تحویل اما ھنا فأفي إنشاء البواندري كان یتم تشكیل عنصر جدید مع المحافظة على األصل  
والسطح الناتج ینتمي إلى الطبقة الفعالة حیث یتم تحویلھ  Region سطح العنصر من بولي الین إلى

  طبقتھ األصلیة  فيوجلبھ إلى الطبقة الفعالة ویختفي العنصر األصلي 

یمیز بینھا  أم سطوح حیث أن الشكل الذي لدینا ال Polylineیز بین العناصر ھل ھي والسؤال كیف نم

  مختلفة  تماما عن فیزیائیة السطوح لھ فیزیائیة Polylineالمادة ألن  ما التمییز فقط في فیزیائیةنوإ

  والجواب على ھذا السؤال یتم بالمسار 

View            visual styles                                       

  حیث لدینا عدة خیارات ھنا وسنأخذ منھا 

- 2Dwire frame                                                                                      

وبأخذ ھذا الخیار فانھ یتم إظھار العناصر عبارة عن خطوط بمعزل عن طبیعتھا سواء أكانت سطح أم 
وھذا ھو الوضع العادي الذي نعمل علیھ أي تكون الشاشة سوداء ویتم العمل  Polyline أو Lineكتلة أو 

   2Dعلى 

Realisticالخیار visual styles                                                             -  
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وبأخذ ھذا الخیار نستطیع أن نرى الكتلة كتلة والمادة مادة والسطح سطح ولیس خطوط فقط وبھذا نستطیع 
  التمییز بین الكتل والسطوح والخطوط 

   2Dwire frame         وللعودة دائما إلى الرؤیة العادیة نأخذ الخیار 

یجب   3Dولذلك وعندما نعمل على  Visual stylesن الخیارات السابقة موجودة في أشرطة األدوات ا - 
  استحضار ھذا الشریط ووضعھ في أسفل الرسم إلى الیسار حیث یسھل التعامل معھ 

األمر        خذوبأ  Linesالذي ھو عبارة عن مجموعة خطوط  الشكل بالعودة إلى األشكال السابقة ولنأخذ - 

REG    یقبل تحویلھ إلى سطح  والتعلیم على الشكل نالحظ انھ الRegion   بسبب كونھ بولي الین مفتوح

  Regionوعند إغالقھ یتم التحویل بسھولة إلى 

  نھ مغلق فیمكن ذلك بجعل ذلك الشكل بواندري أإذا كان لدینا شكل وأردنا التأكد من  - 

یقبل التحویل  نالحظ أن ھذا الشكل ال فإننالشكل الذي ھو عبارة عن بولي الین ولكن لھ زوائد لبالنسبة  - 
الن البرنامج ینظر إلى ھذه الزوائد وكأنھ شكل مفتوح وعندما نقوم بقص ھذه الزوائد   Regionإلى سطح 

  یتم التحویل بشكل عادي

   Regionلأولذا فإننا نقول في تعریف  

ویجب أن تحقق  Regionسطوح من النوع إلى  Linesأو مجموعة من  Polylineل ھو عبارة عن تحوی
  شرطین

ة تماما قلغأن تكون العناصر م  

تحتوي أیة زوائد أن تكون أطراف العناصر ال  

  یجب القیام بثالث حركات     3D    في حال العمل على- 

  على الشاشة       Properties                      أن تكون نافذة - 1

  على الشاشة                Visual Styleیكون شریط األدوات  أن - 2

  قضیة ثالثة نذكرھا فیما بعد - 3

               Regionسندرس اآلن العمل على السطوح من النوع 

Unionجمع السطوح             - 
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Regionلدینا الشكل المبین نرید جمع ھذه السطوح بعد تحویلھا إلى - 

  

  وذلك بالمسار التالي  

Modify              solid editing             union                   

   Uni                    اختصاره              

   )انظر الشكل(دھا مع بعضھا اتحاوبأخذ األمر والتعلیم على السطوح الثالث یتم 

         Uni األمر إنولذا نقول  Propertiesوبذلك یمكن الحصول على المساحة الكلیة للشكل من النافذة 
                                                  

ویجب أن تكون جمیع العناصر  Solidsوالكتل الصلبة  Regionیقوم بجمع السطوح من النوع - 

حد العناصر فذلك یعني انھ لیس أوإذا لم یتم جمع  Regionع التي نرید جمعھا سطوح من النو

     Regionسطح من النوع

  كما یجب أن تكون جمیع السطوح المراد جمعھا واقعة في مستو واحد 

ن انعرف أن عین الناظر تكون عمودیة على المستوي وبالتالي فإننا نرى السطوح في مستوي واحد و - 
یجب التأكد من كون ھذه السطوح في مستوي واحد  فكانت في مستویات مختلفة وإذا أردنا جمع سطوح ما 

ھذه  والتعلیم على نقطة ما من الشكل حیث نحصل على إحداثیات ID          ویمكن ذلك بأخذ  األمر

إلیھ ھذه النقطة في نفس السطح الذي تنتمي  ھذا یتبین لنا فیما إذا كان   Z النقطة وبالنظر إلى قیمة 
  إذا كان الجمع ممكن أم ال  ما المستوي مع السطح الذي نرید جمعھ إلیھ أو مختلفة وبذلك نستطیع معرفة

    3D تعلیمات  سوف نستكمل حساب الكمیات للحجوم باالستفادة من

  3حساب كمیة البیتون لألعمدة  م- 

  ) أنظر الشكل(  ألعمدة ھذا البناءلدینا مخطط لبناء ما ونرید حساب كمیة البیتون  
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  Ctrl+A         نقوم بإطفاء جمیع الطبقات - 1

نضيء طبقة األعمدة فقط - 2
                       حتى ال نؤثر في أي تعلیمة على المخطط نأخذ  نسخة من ھذه األعمدة بواسطة تعلیمة - 3

Copy   

     تتحول جمیع األعمدة إلى سطوح  ونعلم على جمیع األعمدة حیث    Reg            نأخذ األمر -   4   

Region   

   ونعلم على السطوح جمیعھا حیث نحصل على المساحة من     Uni            نأخذ األمر - 5

Properties     

نحصل على مساحة اآلن إذا كانت مقاطع األعمدة ثابتة فإننا نضرب ھذا الرقم بعدد الطوابق حیث  
  یكون حجم األعمدة    CMالسطح الكلي لألعمدة فإذا كان الرسم ب

االرتفاع ألطابقي *            عدد الطوابق* مساحة األعمدة في طابق واحد = حجم األعمدة في المبنى 
  "m2تحویل إلى "  10000/   بالمتر

  كاملة بالمتر المكعب لألعمدةحجم البیتون 

حساب مساحة السطوح لكل طابق على حدة وجمع المساحات  بمقاطع األعمدة متناقصة فیجأما إذا كانت 
10000 )لكل الطوابق ومن ثم ضربھا باالرتفاع ألطابقي وتقسیمھا على    ویكون ذلك    CM  إذا كان ب(

  مجموع مساحات األعمدة في جمیع الطوابق = حجم األعمدة بالمبنى 

  االرتفاع ألطابقي*  
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  بیتون لالعمدة كاملة بالمتر المربع  حجم ال

  نحسب حجم بیتون األعمدة في كل طابق ثم نقوم بجمعھا  أو

  حساب كمیة البیتون لألساسات - 

ھي عبارة عن مستطیل  والتي نقوم بإطفاء جمیع الطبقات عدا طبقة األساسات ونعلم أن األساسات- 1
  ولھا ارتفاع معین 

لھذه األساسات      Copyنقوم بأخذ نسخة    - 2

باعتبار أن مسقطھا  Region  نقوم بتحویل ھذه األساسات إلى سطوح      Reg   بأخذ األمر- 3
مستطیل 

والتعلیم على ھذه السطوح نحصل على مجموع مساحتھا من                Uniبأخذ األمر  - 4

Properties    وبضرب ھذه المساحة باالرتفاع

  نحصل على حجم البیتون لألساسات كاملة   )10000(بالمتر والتقسیم على ) أي ارتفاع األساس( 

وھكذا بالنسبة لحساب كمیة البیتون للبالطات - 
Reg                  نعلم على البالطاتUNI                        نضربھا                    المساحة

  بارتفاع البالطة بالمتر             كمیة البیتون للبالطات 
  
  

  بالنسبة لبالطة الھوردي :مالحظة 

2/3*       حجم البالطة       الحجم 

  

  :حساب كمیة البیتون للدرج - 
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نعلم أن المقطع اإلنشائي للدرج كما في الشكل وھو یمثل میتدان وشاحط ونعلم أن لكل طابق 
شاحطین فلو جعلنا الشاحط مع المیدتان بواندري فنستطیع حساب مساحة مقطعھ وبضرب ھذه 

نستطیع حساب كمیة بیتون الدرج للطابق الواحد   m 2.5المساحة بعرض الدرج كامال أي 
  ابق نحصل على الكمیة االجمالیة لبیتون الدرجوبضربھ بعدد الطو

  
  :الحصیرة البیتونیة - 

  
 Propertiesمساحة ھذا السطح من  ونأخذحولھا  Polylineللحصول على حجمھا نقوم بعمل 

  ونضربھ باالرتفاع فنحصل على حجم البیتون للحصیرة
  

  :الشناجات- 
  

جات حیث تتشكل لدینا سطوح نقوم وعلى طبقة خاصة برسم مستطیالت منطبقة على ھذه الشنا
Polyline  سطوح  إلىونقوم بتحویلھاRegion   ثم جمعھا بواسطة األمرUnion   ونضربھا
  باالرتفاع

  
  :البالطة المصمتة حیث الجسور مخفیة فیھا- 

  
خذ مساحتھ من أیمكن  Polylineحول البالطة وبالتعلیم على ھذا  Polylineیمكن عمل 

Properties المساحة باالرتفاعضرب ھذه حیث ت  
  

  :الجسور الساقطة - 
  

وھي تكون عبارة عن مساحات مستطیلة في منتصفھا مربعات تمثل البالطات ولذا نقوم بتھشیر 
نأخذ مساحة ھذه  Propertiesھذه المساحات المستطیلة والمتصلة للجسور الساقطة ومن 
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أما البالطات فھي عبارة عن مربعات  الجسور وبضربھا باالرتفاع نحصل على كمیة البیتون لھا
وضربھا باالرتفاع أي سماكة     Unionومن ثم جمعھا باألمر Regionأو مستطیالت یمكن عمل 

  البالطة 
  

  حساب عدد بلوكات الھوردي - 
  

إذا كان الھوردي على طبقة مستقلة وتم رسم الھوردي عن طریق رسم مستطیل یمثل البلوكة ثم 
  ھوردي الرسمنا بلوك  Arrayعن طریق 

ب عدد بلوكات الھوردي نقوم بإطفاء جمیع الطبقات عدا طبقة بلوك الھوردي احسمن أجل ف
   Properties    من نافذةجمیع البلوكات نأخذ العدد  وبالتعلیم على

  
  Subtract            :طرح السطوح - 

  
    Su             واختصاره                    Modifyویؤخذ من 

Modify               solid editing               subtract

  

(  الوسطي األحمر طرح من المستطیلالونرید   Regionلدینا السطوح المبینة في الشكل وھي سطوح  

A (  

  )  B( المستطیل األخضر - 

  )  C(والدائرة الزرقاء    - 

Su        نعلم على السطح المطروح منھ       نعلم على السطوح المطروحة  
  فنحصل على الشكل المبین
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Unionولھذا األمر نفس  شروط تطبیق األمر 
  شریطة      Regionبأنھا تقوم بطرح السطوح من النوع    Subtract  ونعرف التعلیمة 

   Region       أن تكون جمیع السطوح من النوع - 1

  أن تكون واقعة في مستو واحد - 2
  

  تطبیقات 
  

  نرید حساب الحجر على واجھة بناء عالي 
حول  Polyline بعمل حول الواجھة ثم نقوم Polylineوالحل نأخذ مسقط الواجھة  ونقوم بعمل - 

وعن طریقة تعلیمة  Region "الواجھة والنوافذ "  النوافذ ثم نقوم بجعل ھذه المستطیالت

Subtract   نقوم بطرح النوافذ من مستطیل الواجھة  

 المناور والقبب لتكن لدینا بالطة نرید حساب مساحتھا الصافیة دون الفتحات التي فیھا مثل

وبأخذ التعلیمة  Regionحول المناور وبجعل ھذه المستطیالت  Polylineولذا نقوم بعمل - 

Subtract   الكبیر للبالطة وبالتعلیم على  نقوم بطرح مساحة سطوح المناور من سطح المستطیل

   propertiesالسطح المتبقي یمكن اخذ مساحتھ من نافذة 
  

  Intersect         التقاطع بین السطوح - 
  

  In               واختصاره            Modifyویؤخذ من قائمة 

Modify           solid Editing             intersect   
  

 ولھ نفس شروط  والكتل الصلبة Regionوھي تقوم بإیجاد التقاطع بین السطوح من نوع 

Union و Subtract   وبأخذ األمر            In  والتعلیم على السطحین المبنیین في الشكل وھما

  ھو المعلم باألحمروفانھ یعطینا مساحة الفرق بینھما  Regionسطحان 
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الحصول على األشكال الفراغیة اعتمادا على العناصر المستویة وذلك بإعطائھا سماكات - 

Thickness والعمل علیھا   
  

  :مقدمة عامة
  في الفترة السابقة كنا نظن أننا نرسم في الثنائي البعد ولكن في الحقیقة نحن نرسم في الثالثي البعد 

2D   3  ھوD    في المستوي  صح یجب أن نقول أننا نرسمأوبشكلXY  0     الذي منسوبھ  =  Z  
  

ما ینتج لدینا متوازي مستطیالت  Thicknessلنرسم مستطیل ما ونعلم علیھ ولنقم بإعطائھ سماكة 

إلى ھذا الوجھ ونرسم علیھ  XYوفي حال أردنا الرسم على احد وجوھھ نقوم بنقل المستوي 

ن مستویات تم العمل علیھا بتعلیمات ونالحظ أن متوازي المستطیالت مؤلف م 2Dبتعلیمات أل

2D 3  أي أنD   2  ھوD   

وإنما ھناك حیز بالفراغ یتم العمل بھ أي أن كال 2D     أو 3D  نتیجة نھائیة لیس ھناك و ك 

ونالحظ )   وبالعكس 3Dفي ال  2Dتعلیمات ال  استثمار اكبر قدر ممكن من(  منھما یكمل اآلخر
لدینا متوازي مستطیالت ما زلنا نراه  ونتجأننا عندما قمنا برسم المستطیل وقمنا بإعطائھ سماكة ما 

وبالتالي نحن بحاجة إلى رؤیة  XY يمستطیل والسبب في ذلك أن عین الناظر عمودیة على المستو
تدعىفراغیة أو لقطة منظوریة نستطیع من خاللھا رؤیة الشكل الفراغي والعمل علیھ 

ISO METRIC   

  

   ISO METRIC:      تعریف 

ھي عبارة عن لقطات منظوریھ فراغیة نستطیع من خاللھا رؤیة الشكل الفراغي لتصبح الرؤیة جیدة 
  والعمل علیھ أكثر سھولة بحیث تبقى فیھا الخطوط المتوازیة متوازیة 
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حیث أن تحدید   YXلتحدید جھة ما یمكن أن نستعین بالبوصلة المبینھ في الشكل أعاله بدال من محاور 
  الجھة فیھا أسھل 

قمنا بالنظر إلى ھذا  لو Thicknessولنفرض أن لدینا مستطیل ما قمنا بالتعلیم علیھ وإعطاءه سماكة 
غرب أننا نراه . جنوب شرق . المستطیل الذي أصبح متوازي مستطیالت من إحدى الجھات شمال 

ولكن ھنا  YXمستطیال لھ بعدان فقط والسبب إن عین الناظر ھي عمودیة ومنطبقة على ھذه الوجوه أي 
ننا لو قمنا بالنظر إلى ھذا المتوازي من أأصبحنا نرى ستة وجوه لھذا المتوازي المستطیالت ولكن نالحظ 

ولو انتقلنا إلى زاویة أخرى فإننا نستطیع مشاھدة واجھتین إحدى زوایاه فإننا نستطیع مشاھدة واجھتین لھ 
  اخریتین وباالنتقال إلى الزوایا األربع نستطیع مشاھدة أربع حاالت لمتوازي المستطیالت جدیدة 

سنطیع رؤیة واجھتین ولكن إذا قمنا برفع ننھ إذا كانت عین الناظر منطبقة على المتوازي فإننا أونالحظ 
فإننا نستطیع إضافة إلى رؤیة  )35.3(ألعلى بزاویة معینھ یضعھا البرنامج افتراضیا عین الناظر إلى ا

وبالوقوف في الزوایا األربع یتشكل لدینا أربعة حاالت لمتوازي  أیضا ن نرى واجھة ثالثةأواجھتین 
  المستطیالت نستطیع في كل حالة رؤیة ثالث وجوه من أوجھ المستطیل ولتوضیح ذلك 

نھ أتخیل أن نسرا في السماء یحلق فوق زوایا بناء ما ویمكننا أن نتخیل ماذا یرى من كل زاویة حیث 
السطح +شمالیة +شرقیة  (یرى عندما یحلق فوق إحدى الزوایا األربع للبناء ثالث أوجھ من وجوه البناء 

قف على الزوایا األربع فإنھا أو یمكن تخیل نملة في أسفل البناء فعندما ت )السطح + جنوبیة + غربیة  ( )
 ( )أسفل البناء + جنوبیة +شرقیة  ( )أسفل البناء + شمالیة + شرقیة  (في كل زاویة ترصد ثالث وجوه 

   )أسفل البناء + جنوبیة + غربیة  ( )أسفل البناء +شمالیة + غربیة 
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  :والخالصة 

 –یمین  –خلفي  –مامي أ –أسفل  – ىعلأ (أن لدینا ستة لقطات مستویة تمثل كال منھا احد أوجھ البناء
  ةولدینا أربع لقطات منظوری" یسار 

وذلك الن ھذه اللقطة تشعرنا ) SWٍ ( ا من بین اللقطات الفراغیة األربع اللقطة التي من الجھةنونمیزھ
ن جھة انتشار الشكل الفراغي بأبعاده أبأننا نعمل في الربع األول من محور اإلحداثیات كما تشعرنا ب

الموجبة ولذلك فإننا نعتبر أن ھذه اللقطة ھامة ونعمل علیھا إما باقي اللقطات فھي  X.Y.Zالثالثة باتجاه 
  للتشییك فقط 

المتوازیة تبقى متوازیة وذلك للتمییز بینھا وبین المناظیر  طأن الخطو ISO METRICقلنا في تعریف 
بالبعد  إیحاءاة التي تلتقي فیھا الخطوط المتوازیة في نقطة تسمى نقطة التالشي لتعطي المعماریة أو الفنی

 ISOحیث یمكننا القیام بھذه االخراجات الفنیة بعد االنتھاء من العمل ولكن ال یمكننا العمل إال في حالة 
METRIC التعاریف  وھو الوضع الحقیقي لألشكال ولذا نوضح متوازیة حیث تبقى الخطوط المتوازیة

  : اآلتیة 

NE      ھي عبارة عن لقطة منظوریھ فراغیة شمالیة شرقیة  

NW     ھي عبارة عن لقطة منظوریھ فراغیة شمالیة غربیة  

SE      ھي عبارة عن لقطة منظوریھ فراغیة جنوبیة  شرقیة  

SW      ھي عبارة عن لقطة منظوریھ فراغیة جنوبیة غربیة  

XY    =35.3عن المستوي  حیث أن ارتفاع عین الناظر

فیصبح ھذا   'Propertiesلیكن لدینا مستطیل ما ونقوم بإعطاء سماكة لھذا المستطیل عن طریق نافذة 
  المختلفة عن طریق المسار  ھالمستطیل عبارة عن متوازي مستطیالت ولرؤیة ھذا المتوازي من أوجھ

View                       3D Views              

ة یوھنا تظھر قائمة منسدلة للخیارات بالنسبة لرؤیة متوازي المستطیالت الستة المستویة واألربع المنظور
  منھا یعطینا شكال من أشكال متوازي المستطیالت العشرة  اوبالنقر على أی

ولذا نقوم بإنزال ھذا الشریط ویفضل وضعھ  Viewكما أن ھذه الخیارات موجودة على أشرطة األدوات 

  3Dعلى یسار الشاشة وذلك لتسھیل العمل في  Propertiesى جانب نافذة إل
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  : مالحظة 

  سماكة ما فان قیمة طائھوقمنا باع ) YX (إذا كان المستطیل منطبق على المستوي

)Z(  للنقطة العلویة من متوازي المستطیالت تساوي قیمة السماكة المعطاة للمستطیل أي)Z(  یساوي

 )Z(فان قیمة   ) YX( سماكة متوازي المستطیالت أما إذا كان المستطیل غیر منطبق على المستوي 
  للنقاط العلویة ال عالقة لھا بسماكة المتوازي 

  : مالحظة 

عندما نقوم برسم عناصر في الفراغ دون االستعانة بنقاط مساعدة فان ھذه العناصر تكون منطبقة على 
  لھذه العناصر مساویا للصفر  )Z(ویكون    ) YX( المستوي 

  أما إذا قمنا برسم ھذه العناصر بمساعدة نقاط فان العنصر یبقى موازیا للمحور

  )YX (     ولكن یأخذ قیمة)Z(  نفس قیمة)Z(  للنقطة المساعدة  

 )Z(وقیمة ) YX( فمثال لو قمنا برسم دائرة عشوائیة في الفراغ نرى أنھا تكون منطبقة على المستوي 
  لجمیع نقاطھا صفر

فان الدائرة الناتجة    ) YX( غیر منطبقة على المستوي  ما أما إذا قمنا برسم دائرة انطالقا من نقطة 

للنقطة التي انطلقنا منھا لرسم  )Z(لھذه الدائرة نفس قیمة  )Z(وقیمة   ) YX( تكون موازیة للمستوي
  الدائرة 

لطول ضلعھ فانھ یتشكل لدینا مكعب  ةمساوی Propertiesإذا كان لدینا مربع وقمنا بإعطائھ سماكة من 
  كما في الشكل وفي ھذا المكعب مشكلتان
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الرؤیة غیر واضحة ھل ھو مكعب فراغي أو ھو معین - 1
حدھا أھي عبارة عن نقطتین منطبقتین بحیث ال یمننا العمل علیھا ألخذ  ) A ( نالحظ أن النقطة- 2

ولذلك فان ) (45  والسبب في ھذه اإلشكاالت أن زاویة عین الناظر ھي من مضاعفات الزاویة
العناصر المتناظرة مثل المكعب سوف تنطبق نقاطھ على بعضھا وتسبب لنا ھذه اإلشكاالت فكان 

)(60 أو) (30زاویة لعین الناظر من مضاعفات األجدى بالبرنامج أن یضع 

ن نقوم بوضع زاویة أو ) (45والسؤال ھل یمكننا تجاوز الزاویة االفتراضیة للبرنامج والتي ھي 
  تناسبنا أو ھل توجد آلیة الستخراج لقطات منظوریھ خاصة والجواب نعم 

View                   3D Views          Viewpoint presets               

               NPاختصارھا و  دناه أ ةحیث تظھر النافذة المبین

 )(270وزاویة الرؤیة  )(90الرقم االفتراضي الرتفاع عین الناظر ھو  أن النافذة ھذه ونالحظ في
وعن طریق التحكم بھذه األرقام وتغییرھا حسب ما یناسبنا یمكننا استخراج لقطات منظوریھ خاصة 

  . إذا شعرنا أن ھناك خلل باللقطات االفتراضیة للبرنامج بنا 
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Set Viewing Angles:                                    الخیار 

                       Absolutes to Wcsمطلق                            

                           Relate    to Ucsنسبي                            

  الرئیسیة  اإلحداثیاتجملة   أنعلمنا سابقا 

Word Coordinate System                

وھذه الجملة ھي التي نتعامل معھا بشكل افتراضي  Wcsاالفتراضیة واختصارھا  اإلحداثیاتوھي جملة 

X اإلحداثیاتعندما نفتح أي ملف في البرنامج وعملنا بشكل دائم مرتبط بجملة  , Y     االفتراضیة  

مستوي وھنا نطلق على جملة  أو شاقولي ن یجعلھا بشكلأولكن یستطیع المستخدم تغییر ھذه الجملة ك
  بتغییر جھتھا االحداثیات الرئیسیة التي قمنا 

User Coordinate system     المستخدم واختصارھا  إحداثیاتجملة أيUCS        وطبعا الحالة

     UCSوالحالة الخاصة   Wcs العامة ھي 

فان البرنامج یخیرنا في ضبط زوایا الرؤیة بالنسبة  أعالهالخیارین في النافذة المذكورین  إلىوبالعودة 
  فماذا نختار یا ترى ؟  )المستخدم  (النسبیة الخاصة بنا  أوالمطلقة  اإلحداثیاتلة ملج
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  نعتمد دائما على ثالث قضایا رئیسیة    3Dفي العمل الفراغي 

  الشكل الفراغي الذي نعمل بھ - 1
التي نعمل من خاللھا  الكامیرا أواللقطة المنظوریة - 2
UCS    اإلحداثیاتمستوي - 3

یكون بندین من البنود الثالثة السابقة ثابتین والثالث متغیر  أنیجب  التي نعمل بھا اآلنیةوفي اللحظة 
یكون الشكل الفراغي الذي نعمل علیھ ثابتا وكذلك اللقطة المنظوریة التي نعمل من خاللھا  أنوطبعا یجب 

UCS   المستخدم  إحداثیاتالمتغیر ھو مستوي  أوویبقى الشي المتحرك 

   أخرىتي نعمل بھا وطبعا یمكننا تغییر اللقطة والعمل علیھا في لحظة ال اآلنیةونحن نتكلم عن اللحظة 

 -ْ  XY 245 ( الرئیسیة اإلحداثیاتمحور  إلىقمنا بدراستھا نسبة  األربععندما درسنا اللقطات المنظوریة 

35.3 X Axis (  األولنعمل دائما على الخیار  أنولذلك فمن المنطقي        Absolutes to Wcs  

عدیدة  بإشكاالتالمستخدم المتغیر فذلك یوقعنا  إحداثیاتمستوي  إلىلو قمنا باستنتاج الزوایا النسبیة  ألنھ
فانھ یتبع   UCS  اإلحداثیاتیصبح لدینا بندین من البنود الثالثة السابقة متغیرین أي كلما غیرنا مستوي  إذ

نفضل خیار استنتاج الزوایا بالنسبة  فإنناذلك تغیر في اللقطة المنظوریة وھذه مشكلة بالنسبة لنا ولذا 
  Absolutes to Wcs     الرئیسیة  اإلحداثیاتلة ملج

  :التحكم بمستویات العمل 

Xسوف ندرس كیفیة تغیر المستوي  اآلن Y    بحیث نستطیع الرسم في أي وجھ من الوجوه الذي نریده

Xر المستوي یونقصد بتغی Y  ستطیع القیام بالرسم علیھ نفراغیة حتى حد الوجوه الأأي جعلھ ینطبق على

X إحداثیاتونسمي مستوي  Y  حد الوجوه مستوي العمل أعلى  بتطبیقھعندما نقومUCS  وسنستعمل ھذه

X اإلحداثیاتنقصد بذلك مستوي  UCSنقول مستوي العمل  فعندماالعبارة دائما  Y  الذي یقوم المستخدم
  : حد وجوه الفراغ لیقوم بالرسم علیھ ونقول أ إلىبنقلھ 

  :تعریف 

  :ماذا یعني التحكم بمستویات العمل 

X إحداثیاتوھي عبارة عن قدرة الراسم في تغییر مستوي  Y  لینطبق على المستوي المراد العمل بھ) 
الرسم  وكلما زادت قدرة الراسم في التحكم بمستویات العمل زادت مھارة الراسم في )مستوي العمل 

  سھولة ومرونة وسیطرة علیھ أكثروالعمل الفراغي بحیث یصبح 

  3Dھو معلم في  UCSمعلم  أنواختصارا نقول بالعامیة  
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  : مالحظة 

   األوامركون عیننا على سطر ت أنعملنا یجب  أثناءدائما وفي  ذكرنا سابقا أنھ

 3Dفي  أما  Propertiesوعلى واجھة  األوامرتكون عیننا على سطر  أننھ یجب أقلنا  2Dوفي نھایة 

للعین  األساسيولكن ھنا التركیز  Propertiesوعلى واجھة  األوامرفان العین الزالت تركز على سطر 

  UCSأي على المستوي   X , Y .Zالمحاور  أسھمھو على اتجاه 

  :  اإلحداثیاتعند تغیر مستوي   Zكیف نحدد االتجاه الموجب للمحور 

X اإلحداثیاتر مستوي یعند تغی Y   فان االتجاه الموجب للمحور Z   سوف یتغیر وبالتالي نحن بحاجة

  الید الیمنى حیث أصابعونعتمد في ذلك على قاعدة   Z  ید االتجاه الموجب للمحوردتحللطریقة 

  X  الموجب للمحور  االتجاهفي  اإلبھامنضع  - 

   Y       للمحورنضع السبابة باالتجاه الموجب  - 

   Zھي الجھة الموجبة للمحور  األصابعتكون جھة باقي  - 

  متوازي المستطیالت  أوجھمختلف  إلى UCS اإلحداثیاتكیف نستطیع نقل مستوي 

        Toolsوتؤخذ من قائمة   UCS  خیارات

Tools         New          عدة خیارات                 Ucs  

  New Originالخیار  نأخذ

X اإلحداثیات مبدأنقوم بنقل  أنونستطیع بواسطة ھذا الخیار  Y أوبشكل انسحابي  إمانقطة جدیدة  إلى 
  بشكل موازي وذلك بالمسار 

  UCS            نحدد نقطة على المستوي       

نھ في أونالحظ  إلیھ نتميتتكون لدینا ثالث نقط من ھذا المستوي أي  أننھ لتحدید مستوي ما یكفي أنعلم 
  ونحصل علیھ بالمسار  Toolsھذا الخیار موجود في قائمة  أن 2008برنامج اتوكاد 

Tools              New Ucs              3 Point         

ھذا الخیار غیر موجود ضمن الخیارات العدیدة لھذا  أننالحظ    UCS         األمر نأخذعندما  أننا إال

ھذا الخیار تظھر  نأخذوعند  Newفكان یوجد ضمن ھذه الخیارات الخیار  2006في االتوكاد  أما األمر
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نحصل على  2006في االتوكاد  أنناأي  Point 3من بینھا الخیار  أخرىخیارات  األوامرلنا على سطر 
  خیار

Point 3      األتيبالمسار   :  

UCS               New Ucs            3 Point          

ولكنھ موجود ضمنا    UCS         غیر موجود بین خیارات  Newفان الخیار  2008في االتوكاد  أما

  یظھر لدینا       Point 3فان الخیار         N األمر أخذنا إذا أننابحیث 

        Point 3نحصل على خیار  أن 2006ویمكننا بنفس المسار في 

UCS              N            3 Point           

ل أیس المبدأختیار نقطة االجدیدة وبعد  Origin المبدأیطلب البرنامج اختیار نقطة  األوامروھنا وفي سطر 

ل أنقوم بھذا االختیار یس أنالموجب وبعد    Xالمحور  إلىختیار نقطة تنتمي ا األوامرالبرنامج في سطر 

Xالموجب ونلخص ما سبق انھ لنقل المستوي   yعن اختیار نقطة من محور  األوامرالبرنامج في سطر 
Y   التالیة  باإلجراءاتنقوم :  

UCS            N            3 P                  

  :ثم نحدد ثالث نقاط على الشكل التالي 

  جدید  إحداثیات مبدأ- 1
الموجب     Xمحور  إلىنحدد نقطة تنمي - 2

الموجب      yمحور  إلىنحدد نقطة تنمي - 3

 األمر نأخذعندما  أننابل  Newالخیار  ألخذفلم یعد ھناك حاجة   2009-2008-2007في االتوكاد  أما

UCS           فقط  اإلحداثیاتفان اكتفینا بذلك نكون قد نقلنا مركز  إلى نقطة ما اإلحداثیاتنقوم بنقل مركز

  :الموجب ویكون المسار على الشكل    y     الموجب وعلى  Xتابعنا تعیین نقطتین على  وإذا

       UCSثم نقوم بتحدید ثالث نقاط         

   اإلحداثیات مبدأ- 1
الموجب  Xنقطة على - 2

الموجب  Yنقطة على - 3

: مالحظة 
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  یفضل عند تحدید مستوي عمل جدید االنطالق دوما من مستوي العمل الرئیسي 

  الرئیسي  اإلحداثیاتمستوي         :      Wordالخیار الثالث 

  ونحصل علیھ بالمسار

              UCS                                            

  ھو خیار افتراضي  Wordخیار  أنباعتبار 

  الرئیسي  اإلحداثیاتكیف نعرف محور 

   اإلحداثیاتنشاھد وجود مربع في محور    2008- 2007  في االتوكاد 

  الرئیسي  اإلحداثیاتعلى محور   Wالسابقة فانھ یوجد الحرف  اإلصداراتفي  أما

  یكون غیر رئیسي  اإلحداثیاتفان محور   Wالحرف  أووفي حال اختفى المربع 

  

  

  

  : فیزیائیة مادة متوازي المستطیالت 

فیزیائیة الشكل  يولندرس ماھ Propertiesسماكة من  بإعطائھلیكن لدینا مستطیل على الرسم ونقوم 
   والذي ھو متوازي مستطیالت الناتج

  ؟ Propertiesعطینا واجھة تكما   Polylineھل ھو 

  ؟     Realisticھو سطح كما نرى من  مأ

فانھ یحول المسقط أي          Reg األمر بأخذ Region إلىنھ عند تحویل ھذا المتوازي أونالحظ 
   )السماكة (الثخانھ  يسطح ویلغ إلى األساسيالمستطیل 

  كل وجھ یصبح منفردا  أننرى  المتوازيقمنا بتفجیر ھذا  إذا

ولیس كتلة  )(Regionولیس سطحا Polylineلیس  أمامناالشكل الذي  أننستنتج من كل ما سبق 

)solid(  ولكن عندما نعطیھ سماكة من  وھمیة أسالكھو عبارة عن بل ولیس قشریةProperties  ال

دلیل وھذا الدلیل ھو  أنھانقول  أن إالفھم ھذه المادة  أووال نستطیع تحدید  Polyline إال البرنامج یفھمھ
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 أوالذي ساعدنا في تحدید النقاط الثالث عندما قمنا بنقل المحاور ولواله لما استطعنا رسم الدائرة المائلة 
   األفقیةالعناصر على المستویات 

  : نتیجة 

  : نقول  أو Oعلى الطبقة  األسالكنرسم طبقة  أنمما سبق نفضل دائما 

  في الطبقة صفرالناتجة عنھا  واألسالكتكون العناصر المستویة  أنیجب 

  : تطبیق 

 النوع  ووجوھھ عبارة عن سطوح من       200* 100* 125  أبعادهیطلب رسم متوازي مستطیالت 

Region  

  : الحل 

   انفتح ملف جدید- 1
Origin إلغاء- 2
200 * 100      أبعادهنرسم مستطیل - 3
Propertiesمن   125 ھذا المستطیل ونعطیھ سماكة  ىنعلم عل- 4
طبقات جدیدة  بإنشاءنقوم - 5
بواسطة  و ھذا المتوازي وطبعا نقف على طبقة جدیدة أوجھاحد  إلى اإلحداثیاتنقوم بنقل مستوي - 6

كما تعلمنا   UCS        األمر

نرسم مستطیل على ھذا السطح  أنبعد   Region إلىثم نحول ھذا السطح - 7

:علیھ وعددھا ستة  Regionبالنسبة للسطح المقابل ھناك عدة طرق لرسم - 8

 وذلك بوجود  إلیھ اإلحداثیاتننقل محور  أننرسم مستطیل على الوجھ المقابل دون  أننستطیع
         Reg األمر نأخذنقطة مساعدة ثم 

 نقوم بنقل مستوي العمل بشكل موازي ثم رسم مستطیل ثمRegion
األمر بأخذالوجھ المقابل  إلى اإلحداثیاتنقوم من جدید بنقل مستوي  أن UCS           ومن ثم رسم

وبثالث    Copy األمرتطیع بواسطة ونس              Reg األمر ونأخذمستطیل على ذلك الوجھ 

Xدون نقل مستوي  األخرالوجھ  إلىننقل المستطیل  أنطرق  Y
األمر بأخذ Co        والتعلیم على المستطیل ثمEnter نقاطھ حیث یحمل  إحدىعلى  وبالنقر

 مبدأالنسبیة حسب  اإلحداثیاتالمؤشر المستطیل ویطلب تحدید النقطة التي ینزلھ فیھا وبواسطة 
ھذه النقطة في نظیرتھا على الوجھ المقابل  إنزالیمكن  األساسيالجدید للوجھ  اإلحداثیات
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بواسطة تفعیل  أوOrtho  األمر نأخذحیثCo حیث  Enter مونوجھ الماوس ونعطیھ قیمة ث      

 أیضا Zفي برنامجنا یعمل على المحور  Ortho األمر أن

 األمر نأخذ أنویمكن       Co  النقطة المقابلة  إلىوننقل  األولونعلم على المستطیل على الوجھ
على الوجھ المقابل 

 Copyوبواسطة       نعمم ذلك على بقیة الوجوه حیث نقوم برسم ثالثة سطوح مختلفة  وأخیرا       
نرسم السطوح المقابلة لھا 

  

  : مالحظة 

 إلى نلجأ Regionخاصة في سطوح  أحیانار واضحة من صحة عملنا بسبب كون الرؤیة تكون غی للتأكد

  . لترینا الوجوه واضحة  RR         واختصارھا  ( Render )عملیة الرندرة 

  

  

UCS                 نتابع في ھذا الدرس خیارات 

Object              :  الخیار      

في سطر األوامر انتقاء عنصر من أجل جعل  فان البرنامج یطلب      OB     الخیارھذا  وعندما نأخذ
  مستوي العمل ینطبق على مستوي العنصر المنتقى

   

UCS            OB                                                
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فان ) A D C B( ولو اخترنا المستوي 

فان البرنامج یقوم بتطبیق  
Yمستوي   X   على المستويD C B A  الحافة التي نقوم بالنقر علیھا الختیار المستوي ھي حاملة وتكون

  Xویكون اتجاھھا البعید ھو االتجاه الموجب للمحور  X  للمحور 

Previous             :  الخیار

  UCSوبأخذ ھذا الخیار نتراجع عن أخر خیار بالنسبة       

View                   : الخیار

حیث یجعل مستوي العمل عمودي على خط   3Dبرؤیة    2Dویفیدنا ھذا الخیار إذا كنا نرید أن نكتب 
  النظر 

فمثال لدینا فیال ننظر إلیھا برؤیة منظوریة ومن زاویة معینة ونرید أن نكتب في أسفل المنظور كتابة غیر 
  الوضعمثال المشروع الفالني وھذا الخیار یؤمن لنا ھذا   2Dمنظوریھ أي  
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الرؤیة المنظوریة  ولكن یجب االنتباه أن ھذه الكتابة صالحة لھذه الرؤیة المنظوریة فقط أما في حال تغیر
)انظر الشكل ( فإننا نأخذ األمر من جدید ونكتب 

   

GEORGE MAWAS HOUSE                                 

  

Named:            مجموعة خیارات 

                                UCS                NAوبأخذ األمر 

تظھر لنا خیارات في سطر األوامر وفي حال أخذنا مستوي عمل ما وأردنا االحتفاظ بمستوي العمل ھذا 
لسببین أما الن اختیار ھذا المستوي معقد وال نرید إعادة ھذا االختیار مرة أخرى أو الن ھذا المستوي 

  قبلنا ولذلك فإننا نحتفظ بھذا االختیار الستدعائھ وقت الضرورة  سیتكرر استخدامھ من

UCS                NA          S                      

  ونقوم باعطاءه اسما ما على سطر األوامر 

  یمكننا استعادة مستوي العمل الذي قمنا باالحتفاظ بھ   Restoreوبواسطة الخیار 

                    UCS                NA          Rوبأخذ األمر 
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  وھنا یسألنا البرنامج في سطر األوامر عن إعطاءه اسم مستوي العمل الذي نرید استعادتھ للعمل علیھ 

Delete:        أما الخیار

                      UCS                NA          Dوبآخذ الخیار 

  امج عن اسم مستوي العمل الذي نرید حذفھ والذي قمنا بحفظھ سابقا وھنا یسال البرن

Z     :الخیار AXIS

Yواتجاھھ الموجب ومبدأه فانھ یتحدد مستوي العمل    Zمبدأ ھذا الخیار ھو أنھ بتحدید المحور  X  المتعامد
  معھ

ویمكن تشبیھ ھذا المبدأ بقضیب حدید ملحوم على صفیحة من التوتیاء بشكل عمودي حیث یمثل قضیب 
Yوصفیحة التوتیاء المستوي   Zالحدید المحور  X   فلو حركنا قضیب الحدید حركة ما فانھ یتبع ذلك

  وضعیة جدیدة لصفیحة التوتیاء 

وبأخذ  Y Xفذلك یعني تعیین وضع جدید للمستوي  واتجاه Zوعلى نفس المبدأ فان تعیین مبدأ المحور 

                                     UCS                ZAاألمر 

فان البرنامج یسال عن اختیار مبدأ لإلحداثیات جدید ویمكن أن یتم االختیار إما باإلحداثیات النسبیة أو 
  بالنقر المباشر على أي نقطة 

الموجب إما باإلحداثیات النسبیة أو بالنقر   Zثم یسال البرنامج عن اختیار نقطة ما من اتجاه المحور 
  المباشر على النقطة المرادة 

Yوبانجاز ھذه األسئلة یتحدد المستوي  X   العمودي على المحورZ   الذي قمنا بتحدیده والذي ھو عمودي

Yعلى المحور  X   

  

  

  

   

  

Meshes  
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  قشریات ومعناھا ال

  وسنقوم بدراسة خیاراتھا

Draw           modeling             meshes                                     

2D Solidالخیار             :  

  وھذا الخیار غیر ھام

وعندما نأخذ األمر فان البرنامج یطلب تحدید نقطة أولى وعندما نحدد النقطة األولى فانھ یطلب تحدید 
حسب النقاط األربعة المحددة ویتابع البرنامج في     2Dالنقطة الثانیة ثم الثالثة والرابعة فیعطینا سطحا ما

نھ اعتبر أن النقطتین الثالثة أالجدید أي  2Dسطر األوامر السؤال عن تحدید النقطة الثالثة من السطح 

سطوح دوما بالبدء  رسمالجدید ونتابع  2Dالقدیم ھما األولى والثانیة من السطح  2Dوالرابعة من السطح 

2D Solid السطحمن النقطة الثالثة ثم الرابعة والبرنامج یسمي ھذا 

فاالسم خاطئ والتطبیق خاطئ وبالتالي ھذه التعلیمة ال معنى   3D و  Meshesولكن ھو من خیارات 
  لھا 

   3D Face                   3F :        الخیار

عبارة عن سطوح رباعیة أو ثالثیة  ھيھي سطوح اھلیلجیة وال تملك مادة أو كتلة و نعلم أن القشریات
  الحواف وال یشترط ارتباطھا بمستوى العمل 

القشریة ھي عبارة عن شبكة من الخطوط العرضیة والطولیة  حیث تقسم سطح القشریة إلى - 
لسطح القشري مؤلف من أي أن ا 3D Face        وحدات مربعة وكل وحدة من ھذه الوحدات ھي

یطلب البرنامج في سطر األوامر تحدید النقطة  3F       وبأخذ األمر  3D Faceعدة قطع من 

  3D face  األولى ثم النقطة الثانیة ثم الثالثة ثم الرابعة حیث یغلق الشكل  ویكون لدینا أول قطعة

 3D لبر أن النقطة الثالثة والرابعة ویتابع البرنامج في سطر األوامر لیطلب النقطة الثالثة حیث یعت
Face  3 لھي النقطة األولى والثانیةD Face یبدأ بالنقطة الثالثة ثم الرابعة  فھو الحالي ولذلك

 3D Face ثاني وھكذا یطلب تحدید النقطة الثالثة ل  3D Faceویغلق الشكل حیث یتشكل لدینا 

  للخروج  Enterالجدید وھكذا وبعد االنتھاء نكبس 

  :الحظة م

  ولیس لھ كتلة صلبة  Regionن ھذا السطح لیس أل  3D Face یمكن جمع سطوح  ال

  : مالحظة 
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عند طلب البرنامج في سطر األوامر اختیار النقطة الرابعة بعد أن نكون حددنا النقطة الثالثة نالحظ في 
  <Create three –sided face>     وھوسطر األوامر أن ھناك خیار افتراضي بین  قوسین 

 3D  نھ یغلق الشكل ویعطینا سطح أأي اخذ ھذا الخیار قبل تحدید النقطة الرابعة نالحظ  Enterوبكبس 
face  ثالثي الحواف  

  :مالحظة 

فان ھذه السطوح یمكن  XYإن ھذه السطوح ال ترتبط بمستوي العمل أي انھ مھما غیرنا مستوي العمل 
  رسمھا بغض النظر عن مستوي العمل 

وبأخذ ھذا الخیار یقوم البرنامج بإلغاء الحافة    { Invisible }وھو  3D Face  ناك خیار ضمنھ- 

المتجاورتین   3D Face  بین قطعتي

ثم نحدد              Iنحدد النقطة األولى ثم النقطة الثانیة وبأخذ الخیار         3Fمثال نأخذ األمر       
  النقطة الثالثة وعند تحدید النقطة الرابعة نجد أن الحافة قد اختفت وھكذا 

وإنما فقط إخفاء الحافة بینھما حیث یمكن   3D Face ویجب االنتباه إلى أن ذلك ال یعني جمع لقطعتي 
  إظھارھا في الطباعة وكأنھا سطح واحد وھمي وھي عملیا لیست كذلك 

 Propertiesبالتعلیم علیھا حیث ومن واجھة   3D Face  أیا من حواف قطعة ویمكن إظھار أو إخفاء

  3D Face      (Visible or Hidden)یمكن إخفاء أو إظھار أي حافة من حواف قطعة 

  

  لدینا طریقة ثالثة إلخفاء أو إظھار الحواف وھو عن طریق انھ كما 

   Edge:              الخیار 

Draw         Modeling           Meshes           Edge        

فعل حتى لو كانت تت Osnapوبأخذ ھذا األمر فان قائمة   3D Face  وھي تقوم بإخفاء وإظھار حواف

وبالنقر على  Osnapفیھا فقط حیث یقوم بتجمید باقي الخیارات    Midpointsغیر مفعلة ویقوم بتفعیل

في التقاط الحافة التي   Midpointsتظھر بشكل خط متقطع حیث تفیدنا تعلیمة  فاءھاالحافة التي نرید إخ

  یقوم بإخفاء جمیع الحواف التي قمنا بتعلیمھا  Enterوبكبس نرید إخفاءھا 

فإننا نأخذ األمر حیث یطلب البرنامج في سطر  Edgeوإلظھار العناصر المخفیة عن طریق الخیار 

یطلب         D  وباختیار  {Display}حدید العناصر التي ترید إخفائھا أو إظھارھا األوامر اختیار أو ت



www.syriabuild.com

454من  273صفحة 

 3Dنقوم بتحدید           Sوباختیار   allأو select  البرنامج تحدید طریقة إظھار الحواف المخفیة إما 
Face  حد حوافھ وبكبس أالمختفیةEnter اختیارفیة بشكل منقط وعندھا یمكننا تتظھر الحواف المخ 

فان ھذه الحافة تظھر وتعود بقیة الحواف المختفیة والتي  Enter الحافة التي نرید إظھارھا وبكبس

فان جمیع الحواف المخفیة في جمیع    All       ما إذا أخذنا الخیارأظھرت بشكل منقط إلى االختفاء 

تظھر  Enterرھا وبكبس تظھر بشكل منقط تمھیدا الختیار الحواف التي نرید إظھا  3D Faceأوجھ 
الحواف التي قمنا باختیارھا وتعود بقیة الحواف المختفیة إلى االختفاء كما كانت وھنا نلفت االنتباه أن 

   Propertiesالطریق األسھل إلخفاء و إظھار  الحواف ھي من واجھة 

   2006 والظاھرة في االتوكاد 2008الخفیة في االتوكاد  3D   Servicesخیارات   

تظھر لنا على سطر األوامر خیارات عدیدة لألمر     3D       وبأخذ األمر   3D        واختصارھا 
  وسندرسھا 

  Box  األمر 

ثم یطلب العرض ثم   Xثم یطلب الطول باتجاه المحور  Boxیطلب تحدید زاویة    B     بأخذ األمر

وباختیار ھذه الزاویة حسب قاعدة الید الیمنى والتي   Zاالرتفاع ثم یطلب زاویة المیالن حول المحور 
   :نطبقھا على الشكل التالي 

الموجب فیكون  محور الدوراننقوم بمسك محور الدوران بالید الیمنى ویكون اتجاه اإلبھام مع اتجاه 
لعرض االتجاه الموجب للدوران ونالحظ انھ عند تحدید الطول وا ھوالدوران فیكون اتجاه بقیة األصابع 

  واالرتفاع فانھ یتم وفق االتجاه الموجب للمحاور الثالثة دون أن نحدد ذلك 

یظھر لدینا في سطر األوامر انھ نقوم بتحدید الطول فو    B          3D    عندما نأخذ األمر - 

مكعبا فانھ یكتفي بالبعد الذي وضعناه لینشئ   C      أي المكعب فإذا أخذناه   Cube الخیار 
لیكون األمر قد انتھى  الدوران ویكفي لذلك أن نحدد زاویة

   الناتج ھي عبارة عن   نرى أن مادة الشكل  Propertiesن واجھة مالناتج و  Boxوبالتعلیم على     

Poly Face Mesh

  Face  3D    تفجیر نرى من الواجھة انھ تحول إلى قطعالوإذا قمنا ب    

   Wedge          األمر

  مشطوف قطریا  Boxوھو عبارة عن  Boxقة رسم ھذا الخیار ھي تماما نفس طریقة رسم یإن طر
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  الكرة    Sphere         األمر 

     3D                 S               وبأخذ األمر 

خطوط الطول   عدد ونصف القطر ثم یطلب تحدیدأحیث یطلب تحدید نقطة المركز ثم یطلب تحدید القطر 
  تظھر الكرة  Enterباعتبار أن الشكل قشریة ثم یطلب تحدید خطوط العرض وبكبس 

  

كلما زادت دقة الرسم ولكن  (Segments)ویجب االنتباه أتھ كلما زادت عدد خطوط الطول والعرض 
أي ال یزید الشكل أو البرنامج ولذلك یفضل أن یكون ضمن حدود معقولة  حركة ھذه الزیادة تشكل ثقل في

  فرضا  50عن 

   3D Faceفإنھا تتحول إلى قطع   Polygon Meshوفي حال تفجیر ھذه الكرة والتي ھي

  DO                    قبة            Dome   األمر

  وھي عبارة عن نصف كرة أي أن طریقة رسمھا نفس طریقة رسم الدائرة
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   Di                صحن          Dish     األمر 

  

  وھي نفس المبدأ في رسم القبة والكرة 

   دوالب أو كعكة           Torus   األمر

قطر  ثم تحدید نصف أو یطلب تحدید مركز الدوالب ثم تحدید القطر أو نصف القطر  T      بأخذ األمر 
  األنبوب ثم عدد السیغمانات الطولیة ثم السیغمانات العرضیة

  

  المخروط           Cone    األمر 
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یطلب تحدید مركز قاعدة المخروط ثم یطلب نصف قطر رأس المخروط وھذه األخیرة تكون صفرا إذا 
كان المخروط رأسھ نقطة ویكون لھ قیمة عندما یكون الشكل جذع مخروط وبتحدید عدد السیغمانات 

  الطولیة والعرضیة یتم الرسم

   

  الھرم           Pyramidاألمر 

     3D            p                  وبأخذ األمر 

ط األربع فان البرنامج یطلب افان البرنامج یطلب تحدید أربع نقاط وھي قاعدة الھرم وبعد تحدید ھذه النق
تحدید رأس الھرم وإذا قمنا بتحدید نقطة عشوائیة لرأس الھرم فان الشكل الناتج ھو ظاھریا ھو شكل 

  كن عملیا ھو شكل مسطح حیث نقطة الرأس تنتمي إلى مستوي قاعدة الھرم فراغي ول

  :مالحظة 

التتفعل لسبب غیر معروف فما ھو الحل لرسم  Osnapفان قائمة             3Dدائما عندما نأخذ  األمر 
الھرم ؟

نقوم بتعیین سماكة لھذا المستطیل  Propertiesنقوم برسم مستطیل أبعاده تمثل قاعدة الھرم ومن واجھة 
مساویة الرتفاع الھرم حیث یتشكل لدینا متوازي مستطیالت قاعدتھ ھي قاعدة الھرم وارتفاعھ ھو ارتفاع 

  الھرم 

  Endpointونقوم بتفعیل  Osnapحیث تظھر نافذة   F3ثم نكبس           3D          Pنأخذ األمر 

على النقاط األربع لقاعدة  Osnapالنقاط األربع لقاعدة الھرم بمساعدة ثم نقوم بتحدید   Midpointو
  متوازي المستطیالت
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نقوم بتحدید رأس الھرم الذي ھو مركز المستطیل العلوي لمتوازي المستطیالت  ثم  Otrackوبتفعیل  
نقوم بإلغاء متوازي المستطیالت الذي رسمناه للمساعدة في إنشاء الھرم 

  

  :وإلنشاء ھرم ثالثي الحواف 

وعلى نفس متوازي المستطیالت السابق      Osnapلتفعیل     F3ثم        3D       Pنقوم بأخذ األمر 
رنا بین متابعة اخذ نقطة  رابعة ینأخذ ثالث نقاط من القاعدة وعندھا وعلى سطر األوامر فان البرنامج یخ

یطلب تحدید رأس  T       أي ھرم  بقاعدة  مثلثة وبأخذ األمر {Tetrahedron}لتشكیل الھرم أو الخیار 

  وبذلك نحصل على ھرم ثالثي الحواف Otrackالھرم عن طریق 

   

  

  

  :إلنشاء جذع ھرم 
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أخذ مستطیل بداخلھ یمثل القاعدة العلویة ن    Offsetنرسم مستطیل یمثل قاعدة الھرم وبواسطة تعلیمة 

بقدر ارتفاع  Zنرفع المستطیل الصغیر على المحور  Moveخذ األمر أو Orthoالصغرى للھرم وبتفعیل 
  جذع الھرم 

      F3ثم       3D           P                    ثم نأخذ األمر 

  ع للھرمبونقوم بوصل الحواف األر T        ونعلم على النقاط األربع لقاعدة الھرم ثم  

  

                                            

  رسم موشور 

  لنرسم متوازي مستطیالت مساعد ثم نأخذ األمر 

P           3D                 ثم نأخذF3     لتفعیل نقاط   Osnap      ولنقوم بتعیین النقاط األربعة ومن

   Ridge              Rسطر األوامر 

الواقعة بین النقطة األولى التي قمنا بتحدیدھا وبین النقطة الرابعة قد ظھرت بشكل فنالحظ أن الحافة 
متقطع ولنقوم على الخط الموازي لھذا المستقیم المتقطع في األعلى بالتعلیم على نقطة المنتصف ثم نعلم 

  على نقطة المنتصف للمستقیم الموازي لھ في األعلى فنالحظ انھ  قد تشكل الموشور المطلوب
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  Mesh          :الخیار 

3D           M              F3                      

  ثم نقوم بتعیین النقط األربع المبینة في الشكل

  

فانھ یطلب تحدید التقسیمات  Enterوبإعطاء القیمة وكبس  Mثم یطلب تحدید تقسیمات القشریة باتجاه  

وبذلك یقوم البرنامج بتولید سطح قشري اھلیلجي بین  Enterوبإعطاء ھذه التقسیمات وكبس  Nباتجاه 
  النقاط األربع 

التالي نحصل علیھا  Meshesوالجدیر بالذكر أن إمكانیات ھذه التعلیمة محدودة جدا تجاه خیارات 
  بالمسار 

Meshes             Modeling   أربع خیارات              Draw   
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1- Revolved mesh 
2- I abulaucsted mesh
3- Ruled mesh
4- Edge mesh 

  

  

  :scUتتمة خیارات 

  حد محاوره األساسیة الثالثة أحول  Y Xوھي عبارة عن تدویر مستوى اإلحداثیات   Z , Y , X الخیار

  فانھ یجب تحدید ثالث أشیاء مسبقا العمل ولتدویر مستوي

تحدید حول أي محور یتم الدوران.1
الزاویة بالقیمة المطلقةتحدید .2
تحدید االتجاه الموجب للدوران والنظر فیمااذا كان الدوران مع االتجاه الموجب للدوران فنضع .3

  قیمة الزاویة موجبة أما إذا كان الدوران عكس االتجاه الموجب فنضع قیمة الزاویة سالب

التاليلشكل لتحدید االتجاه الموجب للدوران نعتمد على قاعدة الید الیمنى على ا     

محور الدوران بالید الیمنى وبحیث یكون اتجاه اإلبھام باالتجاه الموجب   )دون قبض(نقوم بمسك  - 
یقاف إللمحور الدوران فتكون جھة األصابع ھي الجھة الموجبة للدوران فمثال یمكن أن نضطر أحیانا 

یجب أن فمزھریة  مثلع شاقولي مستوي العمل ولیس لدینا نقط ثالث لتنزیل المستوي علیھا لرسم مقط
 یكون المستوي شاقولیا حتى نستطیع تدویر المزھریة ولذلك أفضل حل ھو تدویر المستوي حول المحور
                                                                          X أو المحور   Y

    Ucs ویتم تدویر المستوي مثال بأخذ األمر       

        X or        Y or        المحاورحد أومن الخیارات في سطر األوامر نختار تدویر المستوي حول 

Z  ن أفان اخترناھا یكفي    )  (90ثم نحدد زاویة الدوران في سطر األوامر  حیث یضع زاویة افتراضیة

  تي نریدھاموجبة وإال فنضع الزاویة ال  90لیدور المستوي بزاویة   Enterنكبس 

  2Dفي    csUإسقاطات 

لدینا موقع طبغرافي كبیر ونرید أن نحسب إحداثیات جمیع نقط المساحة في ھذا الموقع نسبة - 
إلى نقطة ما 
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والحل سھل نقوم بنقل محور اإلحداثیات إلى تلك النقطة ومن ثم یسھل حساب جمیع إحداثیات - 
  جمیع النقط نسبة إلى ھذه النقطة 

             Ucsنحدد النقطة التي نریدھا مبدأ 

  المبین ونرید الرسم علیھ وبنفس زاویتھ نأخذ األمر  Splineمثال لدینا  - 

Z                Ucs  

وھنا یطلب البرنامج تحدید الزاویة وبما أن الزاویة غیر معروفة لدینا فإننا بدل من تحدید الزاویة نقوم 
A  حیث یصبح محور اإلحداثیات موز للمستقیم   B  ثم A بالنقر على  B   ویمكن الرسم على المستقیم 

A B   بسھولة  

  

  

فبدال أن نقوم برسم الجدران وكافة الخطوط المائلة بواسطة  أعاله لدینا أشكال األبنیة المبینة بالرسم مثال
حیث یطلب قیمة الزاویة فإذا كانت زاویة میل البناء   Z  ثم         Ucsالزوایا فإننا نقوم بأخذ األمر 

معروفة نضعھا وإال فنقوم بالنقر على نقطتین من المستقیم الذي یمثل اتجاه المبنى ونقوم برسم جمیع 
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وبشكل عادي وحتى إن البلوكات المنقولة إلى ھذا المبنى یتم تنزیلھا بنفس  Orthoالخطوط بواسطة 
  الزاویة 

  

  فراغیة مشروع رسم بحرة

  

  لدینا مسقط البحرة المبینة في الشكل مع مقطع فیھا علیھ جمیع األبعاد وأرقام السطوح 

  

  حتى نقوم برسم المنظور أول قضیة یجب أن نضعھا أمامنا ھو وجود المسقط لھذه البحرة 

مع  خارجیة ووجھ الماء والواقفات وھذه السطوح مترابطة ةھنا لدینا مجموعة سطوح ووجھ داخلي وطب
كما درسنا في مخطط البناء السابق حیث تعاملنا مع كل  Regionستطیع أن نعمل نبعضھا وبالتالي ال

جدار بمفرده فھنا بعض السطوح تحتاج إلى كتلة وبمناسیب مختلفة وھنا یبرز لدینا فن تحلیل السطوح 
ط لتغطیة إنشاء السطوح لمعالجة كل سطح على حدة ویبدأ العمل بتخیل عدد النسخ التي نحتاجھا من المسق

  التي نریدھا وھنا لدینا  

  أي القاعدة البیتونیة )1( وھو رقم :          أرضیة البحرة أسفلھا  .1

  )2(   أرضیة الماء أو أسفل البحرة من الداخل .2

  )3(          الوجھ الخارجي                     .3

  )4(                                   الوجھ المائل.4

  )5(                              الوجھ الداخلي للبحرة - 



www.syriabuild.com

454من  283صفحة 

  )6(                                               الطبة  - 

  )7(                                           وجھ الماء - 

  )2(  ,  )1(   ولذلك نحتاج إلى نسخة ل

  )5(, ) 4(, ) 3(                        ونسخة

  )6(                        نسخةو

  )7(                        ونسخة

وذلك حسب احتیاجاتنا في للعمل في  السطوح  الموجودة لدینا وسنرى من خالل العمل على أي أساس تم 
  اختیار ھذه النسخ األربعة 

  ضالع أالخطوة األولى ھي رسم مضلع بثمانیة  - 

                     C                    4    8        تحدید المركز                        pol

  مامنا دائما المقطع األول إو   0,8  للداخل بقیمة Offsetنقوم بعمل 

   0,4      أخر للداخل بقیمة  offsetكما نقوم بعمل 

نحتاج إلى ثالث نسخ أخرى ونأخذھا عن طریق  اآلن وبعد أن أصبحت لدینا نسخة جاھزة للعمل فإننا - 
  أكثر من مستقیم مساعد

   

باعتبار أنھا تمثل الھیكل الن باقي النسخ ھي عبارة عن   )5(, ) 4(, ) 3(ونعتبر النسخة األولى ھي  - 
  تلبیس 
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  )5(, ) 4(, ) 3(    علىاآلن سنبدى العمل  - 

  لنناقش بشكل منطقي  - 

مرتین أي أصبح عبارة عن  Offsetإن مسقط ثماني األضالع الموجود لدینا في الشكل وقد عملنا لھ 
  ثالث خطوط 

  كبر ثماني أضالعأعلى المقطع یمثلھ   )1(إن مسقط السطح  - 

  یمثلھ ثماني األضالع الداخلي   )2(إن مسقط السطح  - 

وثماني األضالع الصغیر یمثل السطح رقم  )3(فراغیا فان ثماني األضالع الكبیر یمثل السطح رقم و - 

)5(  

  فمن المنطقي أن نعطیھ ارتفاعا یساوي  )5(وباعتبار أن ثماني األضالع الصغیر یمثل فراغیا السطح  - 

0,45   +   0,7   -   0,2  =  0,95                

   0,2  ولكن یجب االنتباه أن ھذا السطح مرفوع عن األرض مسافة 

 orthoبواسطة   0,2برفع ثماني األضالع الصغیر ونقوم    Move         M      خذ األمر إذا نأ - 

  أو بواسطة اإلحداثیات النسبیة  Zعلى المحور 

 (@0 , 0 , 0.2)  

كما أسلفنا   )3(ألنھ یمثل فراغیا السطح   0,45 اآلن نقوم بإعطاء ثماني األضالع الكبیر سماكة  - 

  كما حسبنا أعاله   (0,95) ونعطي ثماني األضالع الصغیر سماكة 

والغایة مساعدتنا  1,15  برفعھ Moveبالنسبة إلى ثماني األضلع الوسطي نقوم وبواسطة تعلیمة  - 
  فراغیا ألخذ النقاط الفراغیة للسطح المائل 

  على الطبقة صفر  ھوو اآلن یعتبر ھیكل البحرة جاھز ومستعد لتلبیسھ  - 

  نقوم بإنشاء عدة طبقات وبألوان مختلفة  - 

   3DFaceعن طریق   Meshesوسنقوم بالتلبیس بسطوح  - 

  )3(نقاط على الوجھ  ونعلم أربع 3F       على طبقة جدیدة نقوم بأخذ األمر  - 
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وبنفس الطریقة على ) 4(نعلم على أربع نقاط على الوجھ  3F         وعلى طبقة أخرى وبأخذ األمر  - 

  )5(الوجھ 

  نرسم مستقیم مساعد محور لثماني األضالع  - 

3Dنقوم بتكرار Arrayوبواسطة تعلیمة  -  face  نشاناه ثماني مرات حول ثماني األضالع وذلك أالذي
  بأخذ  مركز الدوران منتصف المستقیم المساعد 

  اآلن نقوم بإطفاء جمیع الطبقات ونترك الطبقة صفر مضاءة ونقوم بحذف األسالك  - 

  )5(, ) 4(, ) 3(       اآلن انتھینا من النسخة - 

نالحظ ھنا أن ثماني األضالع الوسطي لم یعد یلزمنا ولذا   )2( و )1(  سنبدى العمل على النسخة و - 

وثماني األضالع الداخلي والذي  )1( السطح والذي یمثل نقوم بحذفھ ویبقى لدینا ثماني األضالع الخارجي

  )2(یمثل السطح 

   0,2رفع ثماني األضالع الداخلي  Moveوھنا یجب وبواسطة تعلیمة  - 

   Regionثم نحول سطح ثماني األضالع الداخلي وسطح ثماني األضالع الخارجي إلى سطوح  - 

  وعن طریق المستقیم المساعد نقوم بتطبیق ھذه النسخة على النسخة األولى  Moveوبواسطة تعلیمة  - 

  على طبقة جدیدة وعلى النسخة الثالثة نقوم بتلبیس الطبقة وذلك على الشكل - 

ھنا ثماني األضالع الكبیر الیلزمنا لذا نقوم بحذفھ ویبقى ثماني األضالع الصغیر الداخلي الذي یمثل 
حدود الماء وثماني األضالع الوسطي الذي یمثل حرف الطبة الخارجي ونقوم بتحویل ھذین السطحین إلى 

Region  ثم نطرحھما بواسطة تعلیمةsubtract  ثم نقوم برفعھا بواسطة تعلیمةMove 1,15 بمقدار   

أیضا وعن طریق المستقیم المساعد نقوم بتركیب ھذا الشكل على ھیكل البحرة أو  Moveثم وبواسطة

نمسك بالشكل من نقطة واضحة دون رفع الشكل ومن ثم إنزالھ على نقطة واضحة على  Moveبتعلیمة 
  ھیكل البحیرة 

سخة الرابعة یلزمنا فقط ثماني األضالع بالنسبة للن و اآلن نأخذ طبقة جدیدة لنرسم  سطح الماء- 
نقوم بإنزالھ على نقطة  Moveوبواسطة تعلیمة  Regionالداخلي حیث نقوم بتحویلھ إلى 

  0,1بإنزالھنقوم  Moveواضحة على الشكل وثم وبواسطة 
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 -  

  

                     Meshes:       نتابع خیارات األمر  

Draw           modeling             meshes                                    

  

        Mesh                           :    Revolvedاألمر  

  ال یملك اختصار    

وھو عبارة عن تولید سطح قشري لعنصر ما حول محور دوران بشكل دائري ویشترط أن یكون العنصر 
  دوران واقعین في مستوي واحد المدور ومحور ال

أو القوس ولكنھ  Polylineویقوم ھذا األمر بتدویر جمیع العناصر المفتوحة أو المغلقة أو خطوط - 
ال یستطیع تدویر عدد من الخطوط المنكسرة كما ھو مبین في الشكل 
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 -  
حیث أن تنفیذه  تكمن المھارة في تطبیق ھذا األمر واألوامر الثالث التالیة في التحضیر لھذا األمر- 

عملیة سھلة جدا 
ویمكن تطبیق األمر بالمسار - 

Draw        Modeling              Meshes                Revolved Mesh                حیث یسال

یسال البرنامج في    Enter  ا  للعنصر المدور وبدون أن نكبسالبرنامج في سطر األوامر عن اختیارن
سطر األوامر عن اختیار عنصر ما لیعتبره البرنامج محور التولید أو الدوران وبعد اختیار العنصر فان 

ویسأل البرنامج عن  زاویة بدء     Enterالبرنامج یعتبر ھذا العنصر المختار محور للدوران وبدون

وبعدھا یسأل البرنامج عن اختیار زاویة الدوران  Enter   الدوران وھنا نختار زاویة البدایة ونكبس   

یتم تنفیذ المطلوب حیث نحصل على  Enterالتي تحوي العنصر المدور وباختیار ھذه الزاویة وكبس 
  العنصر المدور 

نالحظ أن تدویر ھذا                               View         Orbitولو قمنا بتدویر الشكل بواسطة تعلیمة  

أن دقتھا تزداد عندما نقوم بزیادة خطوط  Meshesل غیر دقیق وقد عرفنا سابقا في القشریات الشك
  .الطول والعرض 

وإذا حتى نحصل على دقة مناسبة لھذا العنصر المدور یجب إیجاد طریقة لزیادة الخطوط الطولیة 
التعلیمة وللتحكم  والعرضیة الن سطر األوامر الیسأل عن وضع عدد معین لھذه الخطوط أثناء تطبیق

  .بعدد خطوط الطول والعرض 

  

Surf tab  1التعلیمة الخفیة لتحدید عدد خطوط الطول      - 1
 Surf tab 2التعلیمة الخفیة لتحدید عدد خطوط العرض     - 2
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وبكتابة ھذه التعلیمة على سطر األوامر یمكننا تحدید عدد خطوط الطول والعرض زیادة حتى نحصل 
على الدقة المطلوبة في الشكل ولكن نالحظ أن ھذا األمر غیر ارتدادي أي عندما نزید خطوط الطول 

من جدید بعد والعرض ال یتغیر شي في الشكل المدور ولذا یجب علینا إلغاء ھذا الشكل ونقوم بتدویره 
زیادة خطوط الطول والعرض حیث نحصل على شكل جدید یحمل الدقة المطلوبة ویمكن تحدید خطوط 

  ویبقى ھذا الخیار لجمیع عناصر الملف  40حتى 30  الطول والعرض بحدود من 

  : مالحظة 

التي ال تقبل إال العناصر  Regionتقبل العناصر المفتوحة على عكس عناصر   Meshesإن عناصر 
  المغلقة تماما 

  :ویمكن أن یكون العنصر المدور 

Line  -  Arc  - Circle  -  Polyline                      

  Polylineوال یقبل الخطوط المنكسرة حتى یتم تحویلھا إلى 

  : مالحظة 

بشكل قائم أي جعلھ )    X  ,  Y( حتى یظھر لدینا الشكل المدور بشكل فراغي یجب توقیف المستوي 
  شاقولیا كما عرفنا سابقا وذلك بالمسار

Ucs               X                90                     

  وھكذا یظھر العنصر موازي للمستوي  ویجب أن نقوم بھذه العملیة قبل البدء بالعمل

  :التمرین األول  

  ل نقطة منھلدینا الشكل المبین ونرید تدویر الشكل حو

 نقوم بتوقیف المستويX  ,  Y      بالمسار

Ucs                  X                                

   نأخذ التعلیمة الخفیةsurftab1  =    30       

                               Surftab2   =    25    

   ننقل محور التولید إلى النقطةA
    نأخذ األمرRevolved  Mesh
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  : التمرین الثاني

  

  : التمرین الثالث
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  polylineلدینا قوسین وخط 

  واحد بالمسار polylineفي   polylineخط + حتى نقوم بتدویر الشكل المبین یجب توحید القوسین 

  Peنختار عنصر المصدر           j               yesاختیار بقیة العناصر         

     revolved Mesh األمرثم نقوم بتدویر العنصر بواسطة 

  التمرین الرابع

لدینا الشكل المبین ولنقوم بتدویره لتشكیل كأس

  

  یجب مراعاة ما یلي حتى نقوم بعملیة التدویر
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   أن نقوم بعملیة توقیف المستويX  ,  Y  ]   [

Ucs                  X                                                   

  أن نقوم بجعل الشكل خطpoly line  كامل  

peلمصدر         نختار عنصر ا          yes         jاختیار بقیة العناصر         

      Revolved Meshثم نقوم بتدویر العنصر بواسطة األمر 

  

  : مالحظة 

عندما نقوم باختیار زاویة بدء الدوران والزاویة التي تحوي العنصر المدور فإننا نتبع قاعدة الید الیمنى 
بالنسبة لالتجاه الموجب للدوران ودائما بالنسبة إلى محور الدوران یكون االتجاه الموجب لھ ھو الجھة 

فیكون     Zأو    Yأو   Xلمحاور   البعیدة عن نقطة اختیار المحور أما إذا كنا نقوم بالتدویر  على ا
  .االتجاه الموجب معروفا 

  : مالحظة 

  : یجب أن یتحقق ما یلي  polylineلتحویل العناصر إلى  

یجب أن یكون العنصرین متصلین ھندسیا - 1
یجب أن یكونا واقعین في مستوي واحد - 2
مستوي العمل یجب أن یكون منطبق أو موازي لھما - 3

  

  : ویأتي حسب المسار التالي            :      Tabulated Meshاألمر 

Draw      Modeling      Meshes      Tabulated Mesh       

وھو عبارة عن بثق عنصر ما من عنصر آخر وفق مسار محدد ویجب أن یكون العنصر المبثوق ومسار 
  البثق غیر واقعین في مستوي واحد 

  

  : مالحظة 

 یجب أن یكون العنصر المبثوق عبارة عن خطPolyline   أوLine      Arcأو     Circle
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 یتم  االنبثاق بنفس الطول ونفس المنحنى لمسار البثق

  یجب أن یكون مسار البثق عبارة عن خطPolyline    مستقیم   وان كان مسار البثق خط

Polyline كما في الشكل . ة الخط ونقطة نھایتھ غیر مستقیم فان المسار یأخذ خط نقطة بدای:

 كما في األمر السابق نأخذ التعلیمة الخفیةSurf tab  1  - Surf tab 2  30وتساوي بحدود – 40  
 

  

  Ruled Mesh:           األمر     

Draw         Modeling       Meshes       Ruled Mesh   

  وھو عبارة عن تولید سطح قشري بین أي عنصرین 

      Line مع   Line    أو Polyline     مع           Polyline أوLine أو   مع نقطة   Arc  مع   

Line    أو     Arcنقطة    مع

  

  : مالحظة 

یمكن العمل بھذه التعلیمة بین أي عنصرین في مستوي واحد ولكننا ال نأخذ االستفادة المرجوة من ھذه 
التعلیمة إال عندما نطبقھا بین أي عنصرین في الفراغ ولذلك یتم التحایل على ذلك برسم مستطیل وإعطاءه 

ھذا األمر حیث یمكن ثم نقوم برسم عنصرین فراغیین علیھ ونقوم بتطبیق  Propertiesسماكة من  
  . االستفادة منھ 

Edge Meshاألمر      
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Draw             Modeling         Meshes         Edge Mesh               

  وھو عبارة عن تولید سطح قشري بین أربعة عناصر حصرا وان تكون مغلقة فیما بینھا 

  : مالحظة 

كما في األمر السابق یمكن تطبیق ھذه التعلیمة على أربعة عناصر في مستوي واحد ولكننا ال نحصل 
على النتائج المرجوة من ھذه التعلیمة ولذا یجب أن تكون ھذه العناصر فراغیة حتى تتحقق االستفادة 

  التامة من ھذا األمر 

رسم األشكال الفراغیة على وجوھھ ثم ویمكن تحقیق ذلك بإنشاء متوازي مستطیالت فراغي حیث یمكن 
  معقدة      Meshesاستخدام ھذا األمر للحصول على سطوح من نوع  

  : تطبیق أول  

 نقوم بأخذ األمر:

     Ucs               X                

  شاقولي     Yو     Xلجعل مستوي      

  نقوم برسم دائرة على المستوي )X   ,( Y       ومستقیم مار من منتصفھا بمساعدة تعلیمة

Quadrant
األمر  ھنا لو حاولنا قطع الدائرة إلى نصفین بأخذTR                     

ونعلم على المستقیم                                             TRفان البرنامج ال یستجیب ولذلك نقوم بأخذ األمر 
  .في البرنامج " وش"ثم نحذف نصف الدائرة ولیس لذلك سبب إنما ھي عملیة 

ولكنھ فراغي وحتى نتحقق العملیة  2Dونالحظ أن عملیة التقلیم التي أجریناھا ھي عملیة ضمن مستوي 
  :المذكورة یجب تحقیق ثالث شروط 

أن یكون المستقیم والدائرة متقاطعین - 1
أن یكون المستقیم والدائرة بنفس المستوي - 2
أن یكون مستوي العمل منطبق على مستوي المستقیم والدائرة أو موازي لھ - 3

نرسم نسخة من نصف الدائرة بمسافة عنھا ثم   Copyنعود إلى الدائرة التي تم رسمھا ثم وبأخذ األمر  
لطرف اآلخر حیث یتشكل لدینا أربعة نصل بین قوسي الدائرة بمستقیم من الطرف األول ومستقیم من ا

والنقر على   Edge Meshعناصر ھي قوسي الدائرة والمستقیمین وھي مغلقة فیما بینھا وبأخذ األمر 

    Meshesھذه العناصر األربعة تتشكل لدینا القشریة المطلوبة وھي عبارة عن سطح 
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  : مالحظة 

  سطح بینھا بواسطةفي حال وجود أكثر من أربع عناصر مغلقة ونرید تولید 

                 Edge Meshاألمر  

حتى یتبقى       Polyline Editفاننا نقوم بتوحید بعض العناصر أي ضمھا إلى بعضھا بواسطة تعلیمة    

  فیما بینھا     Meshesلدینا أربعة عناصر فقط حیث نستطیع تولید سطح من نوع   

  : تطبیق ثاني 

حیث ینتج لدینا  100نعطیھ سماكة      Propertiesومن         100  *  100نرسم مستطیل أبعاده 

              100 * 100 *  100متوازي مستطیالت أبعاد  

حیث نرسم قوس على )     X  ,  Y( وعلى احد وجوه متوازي المستطیالت الجانبیة نقوم بنقل المستوي 
  ھذا الوجھ 

  ل ثم نأخذ نسخة منھ على الوجھ المقاب

  على الوجھ اآلخر حیث نرسم علیھ قوس )  ( X ,  Yثم نقوم بنقل المستوي 

  ثم نأخذ منھ نسخة إلى الوجھ المقابل 

  Edge Meshوفي الشكل الحاصل ینتج لدینا أربعة أقواس فراغیة ومغلقة فیما بینھا وبواسطة األمر  
  . بة أو سطح ملعب والتعلیم على ھذه العناصر األربعة ینتج لدینا قشریة على شكل ق

 

  الصناعي الھنكار

  1  ,  1  , 1(   أبعاده مكعب عن عبارة الواحد واألساس الشكل مربعة أساسات من مسقط عن عبارة وھو
  ومرفوع على ھذه األساسات أعمدة التباعد بین محاورھا   )

  6 * 5   كما ھو مبین بالشكل  0.1)(سماكة مقطعھ (    ) وشكل مقطع العمود عبارة عن حرف  ) (

)(0.25إذا قمنا بوضع العمود على األساس یتبقى من الجوانب األربعة - 
ھناك جسر  على  طول األعمدة الخمسة ونظیره على الجانب األخر ومقطع ھذا الجسر نفس - 

حسب الرسوم الموضحة وذلك حتى یتم وصلھ من طرف العمود  )(20.5مقطع العمود وطولھ 
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بحیث یصبح طول  )(0.25لعمود األخیر ونحن ھنا سنتركھ بارز من الطرفین ااألول إلى طرف 

  أي یصل من وجھ األساس األول إلى وجھ األساس األخیر m    ) (21العمود الطوالني   

  m( 6)   نفس مقطع العمود وبطولبمقطعھا  ةكذلك یوجد خمسة جسور عرضا نی- 

  من كل جھة  )(0.25برز عن الجسر الطوالني أي من وجھ األساس إلى وجھ األساس المقابل حیث ی
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  : البدء بعملیة الرسم 

 مختلفة وبألوان طبقات عدة بتحضیر نقوم- 
 الشكل على األساسات نرسم ما طبقة على- 

        O      1     األساس مكعب نرسم     C       نقطة تحدید   B      3D
   أساس حیث ینتج لدینا أول

  Array تعلیمة طریق عن نأخذھا األساسات لبقیة بالنسبة- 

       Ar        وعمودان صفوف خمسة نختار حیث

      5 الصفوف بین التباعد

   6        األعمدة بین التباعد

  األساسات كامل رسم یتم حیث

   

   األعمدة رسم
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             Meshes               Tabulated االنبثاق طریق عن ونرسمھا

   العمود مقطع نأخذ أن یجب لذا

 مربع شكل على للعمود مقطع ونرسم  D 2  على نرسم أي  Top view  ونأخذ )  0(   الطبقة إلى نعود

 ومن األسفل من     Offset = 0.1نعمل ثم نفجره ثم )@  0.5, 0.5(  النسبیة اإلحداثیات بواسطة

   الشكل تنظیف یتم  Tr           وبواسطة ثم الجانبین من     Offset = 0.2 األعلى

 حیث poly line إلى تحویلھ یفضل ذلك قبل ولكن بلوكة إلى المقطع ھذا بتحویل نقوم أن یجب- 
 عن عبارة عناصره یكون أن یجب بلوك إلى تحویلھ نرید شكل أي أن وھي عامة قاعدة لدینا

Polyline الخبرة حسب وذلك 

Polyline              pe نختار          J         Y          نختارالشكل       

 اإلنزال نقطة نختار ثم    Unit less         الوحدات نأخذ   B         Make Definition نافذة ومن ثم

 شاشة على الشكل بحذف ونقوم      Ok ثم       Select Object من  الشكل نختار ثم البلوكة ونسمي
   الرسم

         I طریق عن ) بلوكة ( المقطع بتنزیل نقوم- 

 تعلیمة وبواسطة ثم األعلى من األساس  سطح على ) البلوكة ( المقطع تنزیل یتم اإلنزال نقطة وبواسطة
  :  لذلك طرق عدة وھناك األساس مركز إلى للشكل إزاحة بعملیة نقوم  انزیاح

 شاقولیا منھ عمود لبثق المقطع ھذا على    Tabulated تعلیمة یقبتطب ونقوم جدیدة طبقة نفتح- 

   L النسبیة اإلحداثیات طریق عن المسار ھذا رسم ویمكننا للبثق مسار یلزمنا ولذلك )5m( بطول
       ( @0.05 )

) مسار على Ortho  طریق عن أو-  Z    Tabulated تعلیمة نطبق ثم)   ( 5 طول  ونعطیھ(
 المقطع على بالنقر نقوم عندما أننا نالحظ ولكن البثق مسار على ثم المقطع على بالنقر نقوم حیث
 البلوكة ھذه بتفجیر نقوم أن یجب ولذلك بلوكة عن عبارة المقطع ھذا أن والسبب یستجیب ال فانھ

 البلوكة صنع أساس وھو  Polyline إلى المقطع یعود حیث
   المطلوب العمود لدینا یتشكل فانھ والمسار المقطع على وبالتعلیم

 خطوط یعود التفجیر عند فانھ عادیة خطوط عن عبارة المقطع یكن لم إذانھ أ اهاالنتب یجب اوھن- 
Lins المقطع یكون أن على نوكد ولذا علیھ البثق عملیة تطبیق یصعب وعندھا Polyline  قبل 
 بلوكة الى تحویلھ

 تبقىArray    لنافذة االفتراضیة القیم حیث األعمدة بقیة نرسم   Array تعلیمة طریق وعن اآلن- 

 Ok ننقر ثم العمود نختار وفقط نفسھا
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: رسم الجسر الرئیسي 

X  , Z الشاقولي المستوي في ولكن  Tabulated تعلیمة طریق عن بالرسم المبدأ- 
 ( المقطع بتنزیل ونقوم األساسات لمكعب  الوجھ على  X , Y العمل مستوي بنقل نقوم ولذلك- 

 نأخذ ثم بتفجیره نقوم ثم المنتصف إلى نسحبھ حیث الوجھ ھذا على   I     طریق عن ) البلوكة

 إلى العمل مستوي ونعید األخیر األساس وجھ إلى األول األساس وجھ من (21) بطول للبثق مسار
 االفتراضي وضعھ

 ونحذف األرض على ولكن الرئیسي الجائز رسم یتم حیث البثق بعملیة ونقوم جدیدة طبقة نفتح- 
      6mاألعلى إلى  المحور مسار على نرفعھ Move  تعلیمة وبواسطة ثم البثق ومسار المقطع

   المقابل األعمدة صف على ونضعھا الجائز ھذا من نسخة نأخذ Copy تعلیمة وبواسطة
   للشكل واألفقیة الشاقولیة المساقط بمشاھدة عملنا سالمة من نتأكد ودائما

  
  : العرضیة الجسور رسم

ولذلك ننقل مستوي العمل إلیھ وعن    Y , Zنالحظ أن ھذه الجسور موازیة للمستوي الشاقولي 

على وجھ األساس المكعب الجانبي ثم نقوم بإزاحتھ  )البلوكة  (نقوم بتنزیل المقطع           Iطریق 

من وجھ  m 6بطول    Zإلى المنتصف ثم نقوم بتفجیر المقطع ونتخذ لھ مسار للبثق على المحور 
  األساس األول إلى وجھ األساس المقابل ثم نعید مستوي العمل إلى الوجھ االفتراضي 

ي ثم نقوم برفع ھذا الجسر ینا الجسر العرضوعلى طبقة جدیدة نقوم بعملیة البثق حیث یتولد لد
لیتوضع فوق الجسر الرئیسي ثم نحذف المقطع ومسار البثق ونعید مستوي العمل m 6.5  مسافة

  إلى وضعھ االفتراضي 
  یتم رسم الجسور العرضیة الخمسة    Arrayوعن طریق تعلیمة 

  
  :  رسم القناطر 

0.5إن مقطع القناطر عبارة عن مربع أبعاده  وھو نفس مقطع العمود ویجب االنتباه إن )  (0.5 ,
  محور القنطرة یجب أن ینطبق على محور العمود تماما من اجل نقل الحمولة بشكل صحیح 

0.5ولذلك نرسم مربع بأبعاد  على سطح األساس وأسفل العمود ثم نرفع ھذا المربع إلى )   (0.5 ,

    Revolvedالقنطرة نستعمل تعلیمة ولرسم  m 6مسافة  Moveاألعلى بواسطة تعلیمة 
نصر المدور أي المربع عوحتى یتم استخدام ھذه التعلیمة یلزمنا محور للدوران بنفس مستوي ال

المذكور ولذلك نرسم محور للدوران على سطح الجسر العلوي العرضي ومن المنتصف أي بنفس 
لمربع ھما بنفس المستوي مستوي المربع وال یھمنا طولھ ویجب التأكد أن محور الدوران وا

  بواسطة تعلیمة 
ID           
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بالتعلیم على المحور والمربع بعد االنتباه  Revolvedثم نقوم بعملیة تدویر المربع بواسطة تعلیمة 
إلى قاعدة الید الیمنى باعتبار أن االتجاه الموجب ھو البعید عن نقطة نقر محور الدوران بعد أن 

  نأخذ األمرین 
Surftab1     =    35                  

               Surftab2     =    40                                                                            

   الدوران محور ونحذف 180 النھایة وزاویة 0 البدایة وزاویة

   قناطر 5 برسم نقوم     Array تعلیمة وبواسطة ثم

  :  القشریة رسم

   بالمسار الشاقولي العمل مستوي لجعل وذلك   X , Z   موازي القشریة مقطع نرسم

Ucs        X                                 

 )(3.2 قطرھا نفس دائرة برسم نقوم ولذا 6.5 ھو اآلخر الوجھ إلى القنطرة وجھ من القیاس أن نالحظ

        Quadrant بتعلیمة باالستعانة قسمین إلى الدائرة ھذه یقسم مستقیم نرسم ثم

  :  الثالث الشروط یحققان أن یجب والمستقیم الدائرة أن ھنا ونالحظ

لھما نفس المستوي - 1
أن یكونا متقاطعین - 2
 لھما موازي أو علیھما منطبق العمل مستوي یكون أن- 3

   والمستقیم الدائرة نصف نحذف حیث   Trim  تعلیمة تطبیق یمكننا وبذلك

0.25 منھما كل طول مستقیمین نرسم الدائرة نصف طرفي وعلى

   بالمسار Polyline والمستقیمین الدائرة نصف بتحویل نقوم ثم

Polyline          Pe على نعلم        J         Y      الشكل على نعلم             

 المستقیمین نرسم ثم       m 21    بعد وعلى الشكل من نسخة نأخذ     Copy تعلیمة وبواسطة ثم
   الجانبین

   ل عالیة قیم نأخذ

 Surftab1     =    100                  
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                         Surftab2     =    85    

  من اجل الدقة وحتى تظھر الكسرة بین المستقیم ونصف الدائرة واضحة 

  نفتح طبقة جدیدة وحیث أن لدینا أربعة عناصر مغلقة وبواسطة تعلیمة  

 Edge Mesh       

  نعلم على ھذه العناصر األربعة فنحصل على القشریة المطلوبة  

  نقوم بنقل القشریة إلى مكانھا          Moveوبواسطة تعلیمة 
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  Modelingشریط األوامر   
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عند العمل بأوامر ھذا الشریط یفضل تنزیلھ على سطح الرسم ووضعھ أسفل شاشة الرسم إلى جانب 
visual styleشریط األوامر 

   Solidsللحصول على المجسمات الصلبة  Boxاألمر 

Draw               Modeling                     Box    

عندما نأخذ ھذا األمر فان البرنامج یطلب على سطر األوامر تحدید النقطة األولى وعندما نقوم بتحدیدھا 
و أیطلب تحدید النقطة المقابلة وكأننا نرسم مستطیل ویمكن تحدید ھذه النقطة بطریقة عشوائیة 

وعند تحدید ھذه النقطة یطلب البرنامج تحدید االرتفاع وھناك  (200,100@ )ثیات النسبیة مثال   باإلحدا
  : لذلك ثالث طرق ھامة 

:                                                                                     الطریقة العشوائیة- 1
لرسم لألعلى أو لألسفل وھو أن نحدد نقطة ما بشكل عشوائي على شاشة ا

 (  0,0,100@)    أن نعطیھ قیمة ما  لالرتفاع مثال- 2

  المتشكل لدینا       Boxل  أوقبل أن نذكر الطریقة الثالثة سنعرض بعض األفكار عن ھذا     

وھو عبارة عن كتلة ملیئة  Boxعندما نحدد االرتفاع سواء بالطریقة األولى أو الثانیة ینتج لدینا 

صلبة ولكن ھذه الصالبة لیست بمعنى الكلمة حیث أن ھذه  Solidsولیست فارغة من الداخل أي أنھا  

یمكن تغییر كال من   Propertiesوعن طریقة نافذة    Boxالصالبة تشبھ صالبة العجین الن ھذا 
                   أبعاده الثالث كما نرید أي انھ یملك مرونة التعدیل       

وفي الحقیقة أن    Regionیتحول كل وجھ من وجوھھ الستة إلى سطح  Boxلأإذا قمنا بتفجیر ھذا  

كثیرة العدد متراكمة فوق بعضھا ولنتصور وضعھا   Region ھي عبارة عن سطوح  Boxل أكتلة 

وتراكمھا فوق   Regionمثل رقائق البطاطا عندما نجمعھا فوق بعضھا حیث أن كل قطعة منھا تمثل

   Solidsبعضھا یمثل 

                                                                                                                             

3 -2Point  

نا البرنامج تحدید االرتفاع فانھ ونقوم بتحدید النقطة األولى والثانیة ویطلب م   Boxعندما نأخذ األمر

فإذا كان     2Pointإضافة إلى الطریقتین السابقتین یعطینا البرنامج طریقة ثالثة موجودة بین قوسین  

یطلب البرنامج تحدید النقطة            2Pوعندما نأخذ الخیار  100لدینا مستقیم مساعد طولھ فرضا  
ما یطلب تحدید النقطة الثانیة نحدد نھایة المستقیم وعندھا یتحدد األولى حیث نحدد بدایة المستقیم وعند

بمقدار طول المستقیم أي البعد بین النقطتین المحددتین وھذه العملیة تشبھ إلى حد ما  Box ارتفاع
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عملیة البثق للمستطیل المرسوم ولكن ھذا البثق ال یتقید بمسار المستقیم إنما یأخذ المسافة بین بدایة 
ولیست مسار بثق    Distance العملیة ھنا ھي عبارة عن  المستقیم أي أن ونھایة

  :    Cubeالخیار 

 C       First point         Boxتحدید طول الضلع المكعب                  

  على شكل مكعب من مادة صلبة  Boxوبذلك ینتج لدینا         

   Lengthالخیار 

   L    First point        Boxاالرتفاع     العرض     الطول      

     Centerالخیار 

 C       Boxبقیة األبعاد      تحدید نقطة المركز       
فان البرنامج یطلب        Cونأخذ الخیار  Boxلیكن لدینا مستقیمین متقاطعین وعندما نأخذ األمر 

  تحدید نقطة المركز 
ولنفرض أننا نختار ھذا المركز نقطة تقاطع المستقیمین وبعد ذلك نقوم بتحدید بقیة األبعاد بالطرق 
السابقة ونالحظ أن البرنامج یحافظ على كون نقطة تقاطع المستقیمین التي اخترناھا مركز بالنسبة 

   Boxللطول والعرض واالرتفاع ویحافظ علیھا دائما في مركز 
                               

  
  : مالحظة 

وبفرض أننا نرید تحدید  Boxوضع المستقیمین للتوضیح فقط حیث یمكن اختیار أي نقطة مركز

Box   فیكون ذلك بالمسار   (300)   وارتفاع (100)وعرض  200)(أبعاده طول  
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  C         Boxالمركز        )        50,100@(                300
انھ یجب االنتباه أننا نقوم بتقسیم الطول والعرض على اثنان بینما نضع االرتفاع كما ھو ولكن أي 

  تحتھا    (150)من االرتفاع فوق نقطة المركز و(150) البرنامج یضع
  : تطبیقات 

  :  1مثال 

أخر  Boxولنرسم   (125)  وارتفاعھ  )200,100@(أبعاده  Boxونرسم Boxلنأخذ األمر

األول ولنأخذ   Boxل أداخلھ بشكل عشوائي ولنضع لھ ارتفاع عشوائي اكبر من قیمة ارتفاع 

الثاني ثم  Boxولنعلم على Enterاألول ثم  Boxولنعلم على   Subtract    SU    األمر 

Enter  فماذا یحصل  

ل والثاني ونالحظ انھ األو    Boxاألول بحجم القسم المشترك بین Boxنالحظ انھ حصل تفریغ ل
العنصران على طبقة واحدة ولكن بلونین مختلفین فان منطقة التفریغ تأخذ اللون  نلو كان ھذا

األول حیث تظھر حواف منطقة التفریغ وكأنھا مالبن لھذه  Boxالعنصر المحذوف ولیس لون 
  الفتحة بلون مختلف

   
   2مثال 

ونعطیھ  ) 80,180 (     أخر أبعاده  Boxولنقم بإنشاء 100,200,12)  ( هبعادأ  Boxلیكن لدینا

الثاني من نفس نقطة بدایة رسم  Boxبرسم حیث نبدأ (125)ارتفاع عشوائي أو نفس االرتفاع 

Box  األول وبحیث یكون العنصران على نفس الطبقة ولكن بلونین مختلفین ثم نقوم بعملMove    

حیث وحسب     ) 10,10@( للعنصرین بقیمة اء األولالداخلي اعتبارا من نقطة اإلنش Boxل 

األول  Boxلأاألبعاد المعطاة یصبح العنصرین متمركزین في مركز واحد وبعبارة أخرى یصبح 

 Boxلأونعلم على         Suوعندما نأخذ األمر  (10)الثاني بانزیاح قیمتھ  Boxلأمحیط ب

 Boxلأیقوم البرنامج بتفریغ   Enterالداخلي ثم  Boxلأونعلم على    Enterالخارجي ثم

  الداخلي Boxلأالداخلي وتكون منطقة  التفریغ بلون   Boxلأالخارجي بنفس مقدار حجم 
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  3مثال

وعلى نفس الطبقة وبلون أخر  ) 800,400,80(ما على طبقة وبلون معین أبعاده  Box  لنرسم 

الثاني  Boxأي كل بعد في أل )(760,360,60أخر أبعاده Boxومن نفس نقطة البدایة لنرسم 

  عن كل بعد في )20(ینقص 

الثاني بالنسبة إلى نقطة البدایة  Boxألنقوم بإزاحة     Moveاألول وبأخذ األمر  Boxأل 

لأنقوم برفع     Moveوذلك حتى یتم تمركز العنصران وكذلك وبواسطة تعلیمة  ) 20( بالمقدار 

Box وألخذ األمر    (20)الداخلي بمقدارSu            والتعلیم علىBox   الخارجي ثمEnter 

  ینتج لدینا شكل یشبھ التصوینھ أو المسبح   Enterالداخلي ثم   Boxلأوالتعلیم على 

  

  مشطوف      Boxوھو     Wedge األمر       

  تماما   Box وخطوات عملھ ھي نفس خطوات عمل أل
  

  كرة      Sphere      األمر
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Draw          Modeling         Sphere     
وھذه المادة كما قلنا   Solidحیث أننا نعمل بمادة  2006من التطورات التي حدثت بعد االتوكاد 

ھي لیست صلبة بمعنى الكلمة إنما ھي عبارة عن عجین یمكن تغییر شكلھا فإذا كان لدینا دائرة 
یرھا حول نفسھا فانھ ینتج لدینا كرة ولذا نستطیع أن نقول ونحن نقوم برسم كرة أننا وقمنا بتدو

نرسم دائرة بشكل أو بآخر وقمنا بتدویرھا حول نفسھا ولذلك فانھ في التطورات ما بعد اتوكاد  
  رسم الكرة خیارات رسم الدائرة نفسھا   لوضع البرنامج   2006

 )   (  3 p /2p / Ttr األمر   فإذا أخذناSphere   وحددنا نصف قطر الكرة فان البرنامج یقوم
برسم ھذه الكرة ولكن نالحظ انھ ینقصنا أمر تحدید خطوط الطول والعرض ولذا یظھر رؤیة 
الشكل ناقصة وفي سطر األوامر ال یطلب تحدیدھا وللتحكم بعدد خطوط الطول والعرض نتبع 

  المسار 
Tools      Options     Display     Render object smoothness

    Solidوھذا الخیار یعطینا درجة النعومة المطلوبة بالنسبة للجسم الصلب الذي نعمل علیھ   
  " حجر  –بیتون  - خشب   –جلید  –حدید "حیث أن نعومة األجسام الصلبة مختلفة 

0.1( ویشترط البرنامج أن تكون ھذه النعومة ھي بین   -    10) ( ونأخذھا ھنا  )  10.0
  وتظھر نتائج ھذه الخیارات في درجة النعومة في عملیة الرندرة 

سطح الوھي تحدید عدد خطوط الكونتور في  Contour Lines Per Surface     وھناك الخیار  

20( الواحد وھنا یمكننا زیادة عدد خطوط الطول والعرض ونحصرھا عادة بین   - الن   )   40

ونالحظ أن ھذه     Okثم     Applyة تؤدي إلى ثقل في حركة البرنامج ثم ننقر على  الزیاد
العملیة تملك صفة ارتدادیة فإذا عدنا إلى الكرة التي رسمناھا قبل وضع ھذه اإلعدادات وأخذنا 

         RRنرى أن الشكل اخذ وضع كرة ملساء وسلیمة وبعمل رندرة للشكل           Re    األمر 
  نحصل على شكل ناعم وكرة سلیمة    

  
   

  : مثال 
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ثم   Cubeأو ممكن أن نأخذه   ) 100,100,100( وأبعاد بلون ما   Boxعلى طبقة نقوم برسم 

ومن اجل  ) 85,85,90( داخلھ متمركز معھ وبلون أخر وعلى نفس الطبقة أبعاده    Boxنأخذ

حتى یتمركز مع    (  7.5,7.5@ )ونزیحھ  Moveإلى المركز نأخذ األمر   Boxإزاحة ھذا اال

األول وال نقوم بإزاحتھ لألعلى بل نبقي العنصر على نفس المستوي من األسفل   Boxال

مفرغ من األسفل وعلى   Boxنقوم بطرح العنصر حیث ینتج لدینا            Suوبواسطة األمر 

(  إنشاء العنصرین السابقین وبأبعاد من نقطة بدایة  Boxنفس الطبقة وبلون أخر نقوم بإنشاء 

  واالرتفاع) 40,7.5@

من  Boxبمسك      Osnapثم نقوم بإزاحتھ إلى منتصف الوجھ إما مباشرة عن طریق  )  (70 

  الكبیر أو بواسطة Boxمنتصفھ ووضعھ في منتصف 
M           @30,0     

  نقوم بعملیة فتح باب كما یبدو في الشكل            Suوبواسطة    

وبالتعلیم على  P 3ثم     Sphereوعلى نفس الطبقة نرسم كرة على السطح وفي المركز بأخذ األمر 

من األعلى  یظھر الشكل وكأنھ غرفة لھا باب وفوقھا قبة ولكن ھذه القبة    Boxمنتصفات أضالع ال
  الغرفة مغشوشة الن نصف الكرة األخر أصبح داخل 

                                                      

  
   اسطوانة     Cylinder : األمر

 / 3p /2pاالسطوانة أساسھا عبارة عن دائرة وذلك فان البرنامج یعطینا خیارات رسم الدائرة 
Ttr /  Elliptical    )   (  
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  وبعد رسم الدائرة یطلب البرنامج إعطاءه االرتفاع وبذلك یتم رسم االسطوانة 
فھو القطع الناقص أي أن   Ellipticalنعرفھا سابقا أما الخیار )    3p / 2p / Ttr(والخیارات   

قاعدة االسطوانة تكون عبارة عن قطع ناقص ویتم رسم قاعدة االسطوانة بنفس طریقة رسم القطع 
  الناقص

   

  : مثال         

ونأخذ مركز لالسطوانة ثم یطلب إعطاءه القطر أو نصف القطر وفرضا Cylinder   نأخذ األمر 

حیث یمكن اختیار االرتفاع بشكل  ) (  450 ثم نعطیھ االرتفاع    )100( نصف قطر  نعطیھ 

ثم وعلى نفس الطبقة وبلون أخر ومن نفس    2Pointعشوائي أو إعطاء رقم ما أو بطریقة 

Suوبأخذ األمر  )     (100 من واالرتفاع عشوائي أكثر ) 40( نصف قطره  Boxالمركز نرسم 
  وطرح االسطوانتین ینتج لدینا اسطوانة مفرغة             

  

  
فان البرنامج         A  وفي حال اخذ ھذا الخیار   Axis end pointھناك خیار بالنسبة لالرتفاع 

ثم نعطیھ     Orthoبتفعیل   )  X,Y ,Z(یقوم ببثق االسطوانة باتجاه نقطة ما أو باتجاه المحاور  
  االرتفاع المطلوب

     Propertiesویمكن تعدیل أي بعد من نافذة   
  
      Cone :األمر  
  ھي دائرة فعندما نأخذ األمر    Coneباعتبار أن قاعدة  

Draw            Modeling             Cone                       
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            فان البرنامج في سطر األوامر یعطینا نفس خیارات الدائرة إضافة إلى القطع الناقص
/3p  /2p  /Ttr  /  Elliptical  /   

رتفاع وھناك خیارات یطلب البرنامج تحدید اال  Coneوعندما نقوم بتحدید الدائرة التي ھي قاعدة  

تحدید االرتفاع یتم  عندAxis end pointطریق عنأو   2Pointلذلك إما عشوائي أو عن طریق
  الرسم

 Topعلى شكل جذع فقبل أن نحدد االرتفاع نأخذ الخیار  Cone لأ ولكن إذا أردنا رسم ھذا 
radius     T    حیث یطلب البرنامج تحدید نصف قطر الدائرة العلویة حیث نحددھا وبعد نقوم

    Propertiesبتحدید االرتفاع ویمكن تعدیل ھذه الخیارات من نافذة  
  تطبیقات 

  1مثال 

وبلون أخر وعلى نفس الطبقة لنرسم   )  ( 500وارتفاع 50 ) (بنصف قطر   Cylinderلنرسم  

فنحصل على شكل   ) 50(  رة االسطوانة العلوي ونصف قطرھا كرة مركزھا نفس مركز دائ
  یشبھ الطلقة 

                                     

   2مثال 

وبلون أخر وعلى نفس الطبقة نرسم  ) 500( وارتفاع  50 )(بنصف قطر    Cylinderلنرسم 

Cone    مركزه نفس مركز قاعدة اسطوانة العلوي ونعطیھ ارتفاع فینتج لدینا شكل یشبھ قلم

  الرصاص 
  

 Torus    : األمر
  وبأخذ ھذا األمر   Meshesإن تعلیمات ھذه األمر تشبھ تماما تعلیماتھ في 
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Draw            Modeling           Torus                        
  

دائرة الخارجیة ثم تحدید نصف الثم تحدید نصف قطر   Torus  مركزیطلب البرنامج تحدید 

         Dأخذ نقطر الدائرة الداخلیة أو القطر حیث 
  

Pyramid : األمر
  

ظمة ولیس ھناك خیارات كما في تبان قاعدتھ من  Meshesیختلف الھرم ھنا عن الھرم في 

Meshes  ولدى اخذ األمر  

Draw            Modeling           Pyramid                               
  
ولتحدید  Polygonن خیارات رسم القاعدة ھي نفس خیارات اظم فتضلع منماعتبار أن القاعدة بو

حیث یتم تحدید عدد األضالع ثم نتابع   Sides       Sأخذ الخیارنظم تعدد أضالع المضلع المن

C  Orیمكن أن نختار   Polygonبتحدید مركز المضلع ثم وكما في خیارات   I  أي ھل الدائرة
  وامر السابقةاألالخیارات مثل  كتمس األضالع داخال أو خارجا ثم لتحدید االرتفاع ھنا

Tوفي حال أردنا رسم جذع ھرم نأخذ الخیار           Top radius ونالحظ أن  ھناك خیار واحد

           C    لرسم المضلع العلوي وھو الدائرة التي تمس داخال 

 Eرسم مضلع قاعدة الھرم بمعرفة طول ضلع ھذه القاعدة بأخذ األمر ل  Edgeوأخیرا ھناك الخیار 
 Orthoریق تفعیل حیث نأخذ النقطة األولى ثم نأخذ النقطة الثانیة بإعطاء طول الضلع عن ط      

  

 Planar surface  : األمر      

                           تعتمد على فھم فیزیائیة المادة ونظرتنا لھذا الموضوع ھامة  3D  إن فلسفة         
  استیعاب تصرفات األوامر وتعاملنا معھا في 

    Solidارتفاع أي بثق  ھبإعطائونقوم   Regionتعتمد على وجود سطح  Extrudeإن تعلیمة 

ونعلم  ھافوق بعض Regionمنھ بحیث یتشكل لدینا جسم مادتھ صلبة وھو نتیجة لتراكب سطوح 

  ھو سطح مغلق  Regionأن سطح 

غیر موجودة وكما ذكرنا فان  Planar surfaceوفي اإلصدارات السابقة كانت السطوح من نوع

ولكن إذا كان   Solidلتشكیل جسم صلب من نوع   Regionتحتاج إلى سطح  Extrudeتعلیمة 

فان السطح المتشكل لدینا ھو  اوأعطیناه ارتفاع  Extrud لدینا مضلع مفتوح وأخذنا األمر
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Planar surface   وھي مادة بینRegion   وSolid  ستخدمھا مباشرة وإنما نتعلیمة ال ال ذهوھ

   Planar surfaceإذا ظھر لدینا سطح من نوع  Extrudeنھ أثناء استعمال تعلیمة أیھمنا منھا 
فیجب أن نعرف كیف نقوم باستثماره وتطبیقھا سھل وكأننا نرسم مستطیل حیث یطلب البرنامج 

   Propertiesفي نافذة  أسطح الناتج نقرالتحدید النقطة األولى ثم النقطة الثانیة ولدى التعلیم على 

یمكننا زیادة أو إنقاص خطوط الطول والعرض من و  Planar surfaceن ھذا السطح ھو أ

Geometry    في نافذةProperties   إذا قمنا بتفجیر سطحPlanar surface   نالحظ أن

   Regionخطوط الطول والعرض تختفي ویتحول السطح إلى 

ما أدة جیة معقدة ولكنھا ال تملك ماییمكننا أن نحصل على سطوح اھلیل Meshesونالحظ أننا في   

Region  فھو سطح مستوي  

 Planarفانھ یعطینا سطح   Extrudمفتوح وأعطیناه األمر  Polylineفإذا كان لدینا خط 
surface  علما انھ في اإلصدارات القدیمة كان ال یقبل ذلك ویعطيError  وبالنتیجة نستطیع أن

Planarنقول أن  surface ھوRegion بثنیھ أي یملك مادة  مقطع مثل لوح الصاج الذي نقوم  

              O                وھو افتراضي  Objectأخذ األمر ثم الخیار ب Polylineونستطیع تحویل خط 

والذي ھو كما قلنا         Planar surfaceحیث یتحول إلى سطح   Polylineثم نقوم بالتعلیم على خط 

Region   مقطع  

  
  
  

  : العامة  3Dاآلن سندرس بعض التعلیمات 
  

              M 3واختصاره            D Move 3   : األمر
  

Modify        3DOperations          3DMove  
یأخذ            3m        وبأخذ األمر    ) 25(وارتفاع   ( 200,100@  )بأبعاد   Wedgeلنرسم 

       3DWire Frameالبرنامج وضعیة 

   Base pointالعادیة حیث یطلب البرنامج اختیار العنصر ثم نعلم نقطة   Moveتعلیماتونطبق 
وبأخذ ھذا الخیار و التعلیم على احد المحاور مباشرة ثم نعین نقطة االنزیاح باإلحداثیات النسبیة أو 

)X or Y or Z   ( وإعطاء قیمة ما فانھ یسحب العنصر على المحور المختار بمقدار القیمة المعطاة

نستطیع إزاحة العنصر على المحور الذي نریده    Orthoوھذا الخیار غیر مھم حیث وبأخذ 
  بالقیمة التي نعطیھا لھ 
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 3D Rotate   : األمر

Modify        3D operations         3D Rotate        
             R 3وبأخذ األمر 

3D وضعیة ینتقل البرنامج إلى Wire Frame  ویطلب اختیار العنصر ثمbase point   حیث

  وھي  point baseظھر ثالث حلقات حول نقطة ت

Xحلقة حمراء عمودیة على المحور  - 
Yحلقة خضراء عمودیة على المحور - 
Zحلقة زرقاء عمودیة على المحور   - 

لتدویر  Yویطلب النقر حول المحور الذي نرید تدویر العنصر حولھ ولو نقرنا مثال على المحور        

وكان البرنامج یقول   Zبالمحور   Yالعنصر حولھ ولسبب غیر معروف یقوم البرنامج باستبدال المحور 

تدویر العنصر حولھ  فیجب علیك أن تختار المحور الذي تود  Zانھ ال یدور العنصر إال حول المحور 

   حولھ ویقوم بعملیة التدویر  Zلیجعلھ  

ثم یطلب البرنامج تحدید زاویة الدوران وتتم عملیة الدوران حسب قاعدة الید الیمنى ویجب االنتباه أن في 
  یقلب بالعكس ولسبب غیر مبرر  Zفان محور  Y  حال اختیار المحور 

  

          Extاختصاره                          Extrude:األمر  

Draw          Modeling       Extrude                                 

  كن لدینا أشكال عدیدة لی

Rectangle           Circle       Arc           Polyline                       

  Polyline                               مفتوح -  Lines    - Lines   مغلق  

           Extخذ األمر أولدى 

 Enterفنقوم بالتعلیم على العنصر ثم  Extrudeفان البرنامج یطلب تحدید العنصر الذي نرید أن نعمل لھ 
  وھنا یطلب البرنامج تحدید االرتفاع وھناك عدة طرق لذلك إما عشوائي أو نظامي  

ھذا  فان  Boxولدى التعلیم على   Boxتطیل مثال فانھ یتشكل لدینا وبإعطاء ارتفاع ما للمس

والسبب في  Boxتعطینا فقط االرتفاع وال تعطینا الطول والعرض كما رأینا في خیار  Propertiesنافذة
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ولكن  والذي لھ طول وعرض Boxھي لیست فقط للمستطیل الذي یتحول إلى  Extrudeذلك أن تعلیمة  

  ھنا ھي حالة خاصة  Boxو ھو ألشكال مختلفة لیس لھا طول أوعرض

وعلمنا على الدائرة فإننا نستطیع تحدید االرتفاع بشكل یدوي أو وضع  Extrudeولو قمنا بأخذ األمر 

  المغلق  Polylineوكذلك األمر بالنسبة      Solidقیمة ما لھذا االرتفاع حیث ینتج لدینا جسم من نوع 

المفتوح وقمنا بإعطاء االرتفاع فان البرنامج یعطینا   Polylineإذا أخذنا األمر وقمنا بالتعلیم على ما أ

Arcأو   Lineوذات الشي بالنسبة إلى   Planar surfaceسطح 

سواء كانت مغلقة أو مفتوحة فان البثق الیدوي   Linesما إذا قمنا بأخذ األمر وقمنا بالتعلیم على مجموعة أ

وھو سطح    Planar surfaceوفقط نقوم بوضع قیمة لالرتفاع حیث نحصل على سطح یختفي 

Region   مقطع كما عرفنا سابقا  

  : مالحظة 

خذ األمر والتعلیم على جمیع العناصر التي ذكرناھا سابقا وھنا نالحظ أن البثق الیدوي یختفي أبإمكاننا 
بعملیة البثق بمقدار االرتفاع المحدد وتأخذ الدائرة ولدى تحدید االرتفاع فان العناصر جمیعھا تقوم 

  Linesالمفتوح و   Polylineو   Lineبینما    Solidالمغلق أجساما صلبة  Polylineوالمستطیل و

وكذلك إذا أخذنا األمر وقمنا بالتعلیم على سطح  Planar surfaceتأخذ سطح   Arcالمفتوح والمغلق وِِِ

Region  الرتفاع فإننا نحصل على شكل من نوع وقمنا بإعطاء اSolid   ومما سبق نخلص إلى النتیجة
  : التالیة 

مغلق تماما أو سطوح من  Polylineیجب أن تكون العناصر المنتقاة إما دائرة أو  Solidللحصول على 

مغلق  Polylineفمثال لو كان لدینا خط   Planar surfaceوإال سوف ینتج سطوح Regionالنوع 

 في ھذا أفذلك یعني أن ھناك خط  Planar surfaceلھ ونتج لدینا سطح  Extrudeوقمنا بعمل

Polyline  نھ غیر مغلق تماما أو  

 Boxوذلك لبثق ارتفاع  (2point)وعند تحدید االرتفاع ھناك خیار Box لنتذكر عندما كنا نأخذ األمر

     Distanceحددتینالم  مسافة تعادل طول المستقیم بین النقطتین

یثة فقد دالحفي اإلصدارات   ماأفي اإلصدارات السابقة   Extrude وھذا الخیار كان موجودا في األمر

ونقوم بالتعلیم على أكثر من عنصر   Extrudeعندما نأخذ األمر  أنھاختفى ھذا الخیار ولكن نالحظ 

  : ضمنا ولذلك نخلص إلى ما یلي  2pointلبثقھ فان البثق الیدوي یختفي ولكن یتفعل الخیار 

  : مالحظة ھامة 

  یتفعل ضمنا  2pointفي حال تم انتقاء أكثر من عنصر فان البثق الیدوي یختفي وخیار 
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  یكون غیر مفعال  2pointثق یدوي فان خیار بنھ في حال رأینا أأي 

   Extrudeولنتابع خیارات األمر  

وھنا إما نعطیھ ارتفاع ثم  Enterونعلم على أكثر من عنصر ثم          Extننا عندما نأخذ األمر أنلخص 

Enter   2أوpoint  ثمEnter     

  ولكن قبل أن نعطي االرتفاع ھناك

  یل وجھ أثناء البثق یومعناه زاویة تم         Taper angle:   خیار  

یجب أن تكون متناسبة مع االرتفاع یل الوجوه وھذه الزاویة ییطلب إعطاءه زاویة تم         Tوبأخذ األمر 
 ولدى إعطاءه االرتفاع فان البثق الیدوي یلتقي الوجھان المتقابالن وھنا یختفي البثق ماوحدھا األقصى عند

  میل معین حسب الزاویة المعطاة بیتم 

        Direction : خیارال

   Meshesفي Tabulated خیار في ھذا الخیار من حیث آلیة التطبیق والشروط ھو نفسھ نإ

  نھ ینقصنا ھنا مسار للبثق غیر واقع في مستوي العنصر المبثوق أأي 

فان البرنامج یطلب تحدید نقطة البدایة في مسار البثق ثم تحدید نقطة النھایة ویجب         Dوبأخذ األمر 
العنصر المبثوق أن یكون المستقیم المحدد بین نقطة البدایة والنھایة في مستوي عمودي على مستوي 

ویكون طول البثق مساویا لطول المستقیم بین النقطتین وموازي لھذا المستقیم واتجاه من النقطة األولى 
  إلى النقطة الثانیة 

  1 مثال: تطبیقات 

ولنقوم برفع المستطیل  20منھ إلى الداخل بمقدار  Offsetولنأخذ  400*800لیكن لدینا مستطیل أبعاده 

   Move =20بمقدار   orthoالداخلي بواسطة 

والداخلي ارتفاع أكثر من    (80)حیث نعطي للمستطیل الخارجي ارتفاع           Extولنأخذ التعلیمة 

  وطرح العنصرین من بعضھما فان الشكل الناتج یشبھ تصوینھ أو مسبح      Suوبأخذ األمر  (60)
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  2مثال 

                   Ucs        xبشكل شاقولي  X Yقم برسم دائرة ولنقم بوضع المستوي نل

  بشكل حرف استفھام   Polylineولنقم برسم 

في   Polylineمتعامد مع الدائرة علما أن خط   Polyline ننا تقصدنا أن یكون خطأویجب االنتباه ھنا 
  الدائرة ولكن ھذا ال یھم وھنا سنقوم بتطبیق الخیار مرحلة من مراحلھ یكون في مستوي موازي لمستوي 

Path : الخیار   أي المسار         

  وشرطھ كما قلنا أي یكون بدایتھ عمودي على العنصر المبثوق 

 والتعلیم على المسار الذي ھو        Pخذ الخیار أوالتعلیم على الدائرة ثم         Extوبأخذ األمر 

Polyline  على شكل حرف استفھام ینتج لدینا الشكل المبین أعاله  

أن یكون   Pathكما یشترط بمسار  Regionمغلق أو سطح  Polylineوھنا نشترط أن یكون العنصر 

 Splineأو  Polylineبمفرده أو   Lineقوس بمفرده أو

  المبثوق عبارة عن دائرة والعنصر   Splineوالشكل المبین أدناه یبین مسار البثق الذي ھو عبارة عن 
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العنصر المبثوق یتناسب مع مسار البثق فإذا كان كبیرا فان الشكل یتداخل  حجم ویجب االنتباه أن یكون
  . مع بعضھ مما یشوه الشكل النھائي بعد البثق 

  

  

  

    3D Polylineاألمر 

                      3D Polyline Draw                

  :  تمھید لألمر 

فنالحظ  X , Y , Zبالرسم لخطوط عشوائیة في اتجاھات  وبدأنا Orthoوقمنا بتفعیل      Lلو أخذنا األمر 
نھ ینتج لدینا مجموعة خطوط ولكنھا فراغیة وھي لیست في مستوي واحد وإذا أردنا أن نحول ھذه أ

ال تعمل ھنا كون          Peك الن تعلیمة فلیس لدینا سبیل إلى ذل Polylineالخطوط الفراغیة إلى خط
  ھذه الخطوط لیست في مستوي واحد 

صبح أنواع تفراغیة حیث   Polylineومن ھنا وجدت الحاجة لھذا األمر الذي ینتج لنا رسم خطوط 
  الخطوط التي نعرفھا حتى اآلن ھي أربعة علما أن الخطوط ھي خمسة 

1 -Line     ومعھاCirele  -   Arc  -   Rectangle         

2 - Polyline
3 -Spline 
4 -3D Polyline   أي   Polyline  فراغي

ل في سطر األوامر عن اختیار نقطة البدایة أفان البرنامج یس  orthoوتفعیل          P 3وبأخذ األمر     

ل عن أود البرنامج لیسفیع  Zأو  Yأو   Xل عن نقطة النھایة والتي نقوم بتحدیدھا إما باتجاه أوبتحدیدھا یس

    Lineوھذا ما یشبھ أوامر رسم  ..…اختیار نقطة النھایة والتي نحددھا باالتجاه الذي نریده وھكذا

  فراغي   Polylineوبالنتیجة فإننا نحصل على خط 

  : مثال 

ولتكن لدینا دائرة في مستوي متعامد مع بدایة ھذا  3p     فراغي            Polyline       لنقم برسم خط 

فراغي فنحصل على   Polylineونعلم على الدائرة ومسار البثق الذي ھو       Pالخط ولنأخذ األمر 
  الشكل 
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  : تطبیقات 

   1مثال 

   8عدد أضالعھ  polygonلنأخذ 

400           R       C               8تعین نقطة         Pol 

  ولنرسم خط مساعد فیھ قطري 

  ولنجعل مستوي العمل شاقولي 

Ucs            X                        

 polygonالمبین في الشكل وھو المقطع الذي نرید بثقھ على المسار الذي ھو    Polylineولنرسم  

ھو  نحصل   polygonثم اختیار مسار البثق        Pثم   Polylineوالتعلیم على         Extوبأخذ األمر 
كنا  الشكل المبین وھو بحرة ونالحظ في ھذا المثال وضعنا مسار البثق األفقي والمقطع شاقولي عكس ما

  نعمل بھ سابقا 

یجب أن نتقصد أثناء رسم المسار أن تكون بدایتھ عمودیة على المقطع وعندما ننقر على مسار البثق یجب 
  من نقطة عمودیة على المقطع لیمسك مسار البثق  أن یكون

  یجب أن یكون المقطع مغلق
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  2مثال 

لنرسم الشكل المبین في الشكل والذي یمثل مسقط غرفة في احد الجدران یوجد جدار  على شكل نصف 
لرسم        Aو         Lحیث نستعمل ضمن ھذا األمر   Polylineأي        plدائرة ویتم الرسم بأخذ األمر 

خطوط وأقواس وان لم یتم معنا الرسم ھكذا یمكننا أن نقوم برسم كل جزء على حدا وبعد ذلك وبواسطة 
  ثم نقوم بوضع مستوي الرسم شاقولي    Polylineنقوم بجعل المسقط كامال     Peاألمر 

Ucs          X               

مغلق تماما ومقطعھ   Polylineونرسم شكل من األشكال دیكورات الجبس على محیط سقف الغرف وھو 

        Pونعلم على المقطع ونأخذ األمر         Extعمود على المسار كما ھو مبین بالشكل ثم نأخذ األمر 
  ف الغرف ونعلم على المسار حیث نحصل على الزخارف المبینة في الشكل والتي نضعھا في سق

  

  

  : مالحظة 

أحیانا وفي الملف الذي نقوم بالرسم فیھ یصیبھ بعض الوش نتیجة العمل علیھ لفترة طویلة ولذلك إذا ما 
  حصل لدینا بعض الوش یفضل فتح ملف جدید والعمل علیھ 

        Revواختصاره          Revolve :األمر
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 Meshesمن  Revalvedوھذا األمر  یذكرنا باألمر 

Draw          Modeling           Revolve     

  وھي تعمل على تولید مقطع بشكل دائري حول محور الدوران 

أي أن  Extrudeشروط التي یعمل بھا األمر الھي نفس  Revolve الشروط التي یعمل بھا األمر نإ

وإال فانھ یعطي سطح من نوع   Regionمغلق تماما أو سطح  Polylineیكون المقطع المدور إما 

Planar surface      

  یجب االنتباه أن یكون المقطع ومحور الدوران في مستوي واحد و

  : تطبیق أمثلة عامة 

  لنأخذ محور دوران ولنأخذ عدة مقاطع لنقوم بتدویرھا حول المحور وھي

     Revوبأخذ األمر  مفتوح Line  -Lines  -Polyline - مغلق  Polyline-وس ق - دائرة  - مستطیل  
حیث یطلب البرنامج تحدید المقطع المطلوب تدویره ویمكن تحید أكثر من مقطع ولذا یجب نقوم        

  : وھنا یعطینا البرنامج عدة خیارات لمحور الدوران وھي   enterبتحدید جمیع المقاطع السابقة ثم 

أي نطلب تدویر العناصر حول إحدى ھذه المحاور   Zأو  Yأو  Xإما اختیار محور الدوران - 1

حیث نقوم بالنقر على المستقیم الذي نرید محور للدوران    Object      Oخیار  ماإو- 2

 Enterتعیین نقطتین حیث نقوم بالنقر على النقطة األولى ثم الثانیة ودون  ماإو- 3

: تنتج معنا األشكال التالیة (360)تحدید زاویة الدوران وباختیارھا وأخیرا یطلب البرنامج- 4

 Lineبینما     Solideالمغلق تعطي جسم صلب   Polylineوھنا نالحظ أن المستطیل والدائرة و
  مفتوح وقوس تعطي سطوح   Polylineو - 

Planar surface     

    Solideفان یعطینا جسم  Regionوكذلك إذا قمنا بتدویر سطح 

شاقولي حتى یظھر الشكل برؤیة عملیة  Y , Xویجب االنتباه انھ یجب أن نقوم بجعل مستوي 
  شاقولیة
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ویجب االنتباه إلى أن الدوران الموجب أو السالب یكون حسب قاعدة الید الیمنى حیث یكون االتجاه 

وبأخذه یطلب البرنامج         STالموجب للمحور ھو اتجاه النقطة الثانیة للتعلیم وھناك الخیار 
  . تحدید  زاویة البدایة ثم تحدید زاویة النھایة 

  
   صحن سیجارة   :  1مثال 

 Ucsلدینا الشكل المبین ونرید تدویره لیتم تولید صحن سیجارة نقوم أوال بالعمل على المستوي الشاقولي 
        X             ولنرسم الشكل ونختار النقطتینA , B  محور للدوران وبأخذ األمرRev          والتعلیم

وبذلك یتم العمل  360والزاویة  Bثم اختیار النقطة  Aثم اختیار النقطة األولى      Enterعلى المقطع ثم 
 .  

  

  طاولة  :  2مثال 
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    :         D  Mirror 3األمر 

  لیس لھ اختصار  
Modify           3Doperation         3 D  Mirror   

فالمطلوب مستوي للتناظر   3Dكان یتطلب محور للتناظر بینما في  2Dتطبیق ھذه التعلیمة في  نإ
  مستوي التناظر  ةآالمرتماما حیث تمثل  ةآكالمروھو 
  : المبین في الشكل      Wedgeلنأخذ 

  
حیث نعین النقطة  Wedgeرة أي نقوم برسم خط نسبة إلى لتناظر تحت السیطلولنأخذ مستوي  

ثم نرسم خط موازي ألحد أضالع Wedgeاألولى منھ باإلحداثیات النسبیة نسبة إلى نقطة إلى 

Wedge     ونعطیھ سماكة ما منProperties  حیث یكون ھو مستوي التناظر  

یطلب البرنامج تحدید مستوي التناظر حیث نعلم Enter  ثم   Wedgeوبأخذ األمر والتعلیم على 
على ثالثة نقاط من مستوي التناظر وھنا یسال البرنامج إذا ما كنا نرید حذف العنصر األساسي أو 

نرید بقاء العنصر  وإذا كنا ال Enterإبقاءه فإذا كان الجواب إبقاءه وھذا األمر افتراضي نكبس 

یعطینا البرنامج خیارات عدیدة الختیار مستوي التناظر و  Enterونكبس  Yاألساسي فإننا نضع 
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وھو الخیار االفتراضي والذي قمنا باستعمالھ في مثالنا وھذه الخیارات تشبھ     3pointوأھمھا 

         Ucsإلى حد بعید خیارات 
          Last :الخیار 

مستوي تناظر تم العمل علیھ ھو مستوي تناظر لألمر  خرآفانھ یعتبر            Lوبأخذ ھذا الخیار 
  الحالي الذي نعمل بھ 

         View:الخیار 

فان البرنامج یعتبر مستوي التناظر في مستوي النظر ویكتفي لتحدید          Vوبأخذ ھذا األمر 
  نقطة واحدة في مستوي النظر 

    Object :الخیار 

فان البرنامج یطلب تحدید عنصر ما لیكون مستوي تناظر         O   وعندما نأخذ ھذا الخیار 
ننا إذا قمنا أویجب االنتباه أن ھذا العنصر یجب أن یكون مستوي مثل دائرة أو مستطیل ونالحظ 

ه مستوي تناظر لتحدید ثالث نقاط علیھ في الشكل السابق فان البرنامج انأبانتقاء المستوي الذي انش
          Recاألمر  ناخذأما إذا أذا العنصر ھو مستوي أسالك ولیس لھ مادة ن ھأال یعمل والسبب 

  للشكل    Mirrorورسمنا مستطیل علیھ فنالحظ أن البرنامج یستجیب لذلك ویأخذ 

  :                   Z-axis الخیار

 Zفان البرنامج یطلب تحدید مبدأ إحداثیات جدید ونقطة تنتمي إلى محور        Zاألمر وبأخذ 
  الموجب لیجعل مستوي التناظر عمودي علیھ 

    XYو YZو          Zx:الخیار 

وھذا      XXأو YZ أو  Zxوبھذه الخیارات یطلب البرنامج تحدید مستوي التناظر موازي إما 
  یتطلب تعیین نقطة ما حتى یتحدد ھذا المستوي 

  

   3D Array:      األمر 
   2Dوھذا األمر لیس فیھ واجھة كما ھو في        3Aواختصاره 

  ل البرنامج عن أاألوامر على سطر األوامر حیث یس دوتتحد
 Rectangular  أو  Array       Polar تحدید نوع - 
             تحدید عدد السطور - 
تحدید عدد األعمدة - 
عدد المناسیب - 
التباعد بین السطور - 
التباعد بین األعمدة  - 
التباعد بین المناسیب - 
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  تدریب على رسم فیال فراغیا

                                                     

  

  لدینا المسقط المعماري المبین في الشكل وكذلك المقطع المبین والمطلوب إنشاء ھذه الفیال فراغیا 

  فما ھي الخطوات لرسم ھذا المنظور 
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نقوم بفتح ملف جدید ونقوم بنسخ كافة المساقط على ھذا الملف حتى ال یتأثر الملف األصلي بعملنا - 1
نقوم بنسخ المقاطع الموجودة لدینا إلى جانب ونضع جمیع ھذه المساقط إلى جانب بعضھا كما 

المساقط وكذلك نقوم بنسخ الواجھات إذا كانت موجودة لدینا ونضعھا إلى جانب المساقط في الملف 
الجدید 

العمل بمسقط الطابق المتكرر وھنا نقوم بإطفاء كافة الطبقات ما عدا الجدران والنوافذ  أولنبد- 2
لى جنب ثم نقوم بنسخ المقطع ووضعھ فوق ھذا المسقط واألعمدة ونقوم بأخذ نسخة منھ ع

ولنتأمل مخطط الفیال نالحظ أنھا عبارة عن قاعدة بیتونیة یتوسطھا درج مؤلف من ثالث درجات 
غاطسة في القاعدة البیتونیة والبناء عبارة عن موزع فیھ غرفتان وصالون كبیر ونالحظ إن 

  طع یمثل مسار المشربیات على الفیرندا المقطع عبارة عن قاعدة بیتونیة والخط المق
القطع یمر بالنافذة والباب والصالون ثم الباب ویخرج من النافذة مار بالعتبات ومقطع السقف خط و

  متغیر بارز ومائل ویتوسطھ سقف منخفض لتامین اإلنارة للداخل 
المقطع وخط سھم الدرج بواب و على ھذه النسخة نحذف األ- 3
بشكل مؤقت  نقوم بإطفاء األعمدة- 4
نقوم بتجھیز عدة طبقات وبألوان مختلفة - 5

  : مالحظة 

ننا في رسم المنظور بإمكاننا االستغناء أبعاد ونؤكد ھنا أمنا ال یوجد بھ أمان المخطط الموجود أنالحظ 
  .وسنرى ذلك الحقا   األبعاد من  %80عن 

ونقلھا  Solideمكعبات  العمل إنشاء مبدأ  نقوم برسم المستقیم المساعد إلى جانب المسقط حیث أن- 6
عبر المستقیم المساعد على جنب حتى یتم الشكل كامال 

ن ویمك  cm 45علیھا حیث نفرض سماكتھا نفتح طبقة خاصة ولنقوم برسم القاعدة البیتونیة - 7

نقوم    Extrudeوبواسطة تعلیمة یمثل القاعدة    Rectangle قیاسھا من المقطع ولنقوم برسم

نقوم بسحب القاعدة خارجا   Moveوبواسطة تعلیمة   cm 45     ه القاعدة إلى األعلىھذ ببثق
عن طریق المستقیم المساعد 

ث درجات على القاعدة البیتونیة یجب تفریغ الدرج المبین بالشكل ونالحظ انھ عبارة عن ثال- 8
 cm 120عرض الدرجات  أي إن  cm 40وعرضھا   cm 15ارتفاع الدرجة الواحدة 

 وطولھY Zھذا المقطع موازي للمستوي  نأن نقوم برسم مقطع للدرج خارج الشكل ونالحظ أالن یجب او

  120 cm 450 وارتفاعھا cm  المستوي  نقوم بنقل مستوي العمل إلى ھولرسمYZ      

                                         Ucs                  Y
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یمثل مقطع  Polylineمبین بالشكل وھو عبارة عن مقطع نرسم المقطع ال خرآوعلى نفس الطبقة وبلون 
          الدرج 

                                              

  

                  D    الداخلي لھذا المقطع بعرض الدرج وذلك بأخذ األمر       Extrudeونقوم بعمل

)Direction( (3)  بعد  أو بقیاس عرض الدرج وإعطاءه 

نمسك ھذا المقطع من أسفلھ وفي المنتصف ونقوم بوضعھ على أسفل القاعدة  Moveوبواسطة تعلیمة   

نقوم بطرح كتلة الدرج من القاعدة حیث یتم رسم الدرج           Suالبیتونیة وفي المنتصف وبواسطة 
  فراغیا وتسمى ھذه الطریقة 

   )طریقة تفریغ الدرج المناظر (

   ألدراج وسنوقف مؤقتا عملنا في الفیال لندرس بحث ا

   لألدراج  ھناك ثالث أنواع

طریقة تفریغ الدرج المناظر وھي الطریقة التي قمنا بتنفیذھا في رسم الفیال - 1
المیدات أدراج - 2
الدرج الحلزوني - 3

  : الدرج الحلزوني 

  بعاد افتراضیة وربما غیر واقعیة ولكن لتسھیل العمل ألرسم ھذا الدرج سنقوم بفرض 

                           R  =  2.5صف قطر الدائرة الخارجیة للدرج ن- 

               R  =   0.4یرتكز علیھ الدرج  الذي ف قطر العمودنص- 
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                                                         n  = 12عدد الدرجات - 
               H = 0.4 * 12واالرتفاع الكلي 0.4 ارتفاع الدرجة - 
                                       Q  = 360/12  = 30زاویة الدرجة - 
وداخلیة نصف قطرھا  )(2.5الدرج كدوائر خارجیة نصف قطرھا  نرسم مسقط oعلى طبقة - 

          Top viewوھذا المسقط یتم على  )  0.4(

 ونأخذ Shift+ الخارجیة بواسطة الزر االیمن ومن مركز الدائرة نرسم مستقیم یتقاطع مع الدائرة - 

Quadrant ثم نأخذ األمر  RO         Rotate)(                                                                 
                                             30        C                مركز الدائرة       نختار المستقیمRO

عن المستقیم من مركز الدائرة أي دورنا نسخة من المستقیم األول   30حیث نحصل على مستقیم زاویتھ 

  ونالحظ إن السطح بین المستقیمین والدائرتین ھو عملیا سطح الدرجة 30بزاویة 

  ونقوم بفتح طبقة جدیدة  

 األمرقوم برسم مستقیمین بین الدائرتین وعلى نفس المستقیمین السابقین ثم وبأخذ وعلى ھذا المسقط ن
Arc  القوسین بین المستقیمین بالمسار  رسمن  

Draw           Arc          Start ,  Center  , End          
                                              

  ھي مركز الدائرتین     Centerحیث 

واحد حیث نحصل على   Polylineنقوم بجعل القوسین والمستقیمین األخیرین        Pe وبأخذ األمر
  بیض لنعرف أنھا درجة البدایة أا خط مسقط للدرجة ونرسم علیھ

    Extrudالدائرة الداخلیة ونعمل  وعلى طبقة خاصة نرسم العمود الذي یرتكز علیھ الدرج حیث نأخذ

تور قلیلة الكونثم نقوم بإطفاء ھذه الطبقة وھنا كبدایة نأخذ خطوط  (4.8)بمقدار ارتفاع الدرج لألعلى 

,  4(ا ى المنظر الفراغي واضح ونضعھحتى یبق 7 (  

 حیث نختار الدرجة ومركزھا  Arrayوبواسطة تعلیمة  (40)للدرجة بارتفاع   Extrudeثم نقوم بعمل

نقوم برفع الدرجات فوق   Moveوبواسطة تعلیمة (12)  وعدد الدرجات  Polarوھي  مركز الدرجة
  بعضھا 

ویجب االنتباه إلى وضع نقاط اإلمساك فوق مثیالتھا ونقوم باالنتقال بالرؤیة حتى تكون النقاط واضحة 
  . وبذلك یكون العمل قد تم 



www.syriabuild.com

454من  327صفحة 

  

  : أدراج  المیدات  

میدة الدرج  بعادأوھي  cm 300*120 بعادأب  Rectangleنقوم برسم   Topوالرؤیة oعلى الطبقة 

نأخذ  Offsetفي منتصف ھذا المستطیل وبواسطة المستطیل نرسم مستقیم  أعلىوفي  Orthoوبواسطة 

(7.5)نھ مستقیم عن یساره وعن یمینھ یبعد ع

(40)نفترض عرض الدرجة  cm  (142.5)وطولھا حسب المعطیات السابقة cm   ولذا نقوم برسم

Rectangle 142.5) بأبعاد ,   أحد الجانبین ى وعل ةفوق مستطیل المید(40

(40)وعمود واحد والتباعد سطر  (12)حیث لدینا  Array وبواسطة تعلیمة cm   حیث یتم رسم شاحط
  واحد على المسقط 

ومحوره المستقیم  خراآلللشاحط  نسخة لنأخذ  Mirrorیم على كامل الدرجات وتعمل لھا ونقوم بالتعل

الدرجات وبأخذ  أعلىونضعھا في یدة الوسطیة المنقوم بأخذ نسخة من   Copyتعلیمة  الوسطي وبأخذ

نظیف الشكل كما نقوم بحذف المستقیمات المساعدة حیث ینتج لدینا مسقط الدرج تنقوم ب        T R األمر
ن في الشكل كما ھو مبی
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نفرض ارتفاع 
(15)الدرجة  cm  وعلى طبقة خاصة وبواسطةExtrude (15)مال نعطي ارتفاع للشكل كا cm  

 خرآیدة لنضعھا في المنقوم بتركیب الدرجات فوق بعضھا ثم نأخذ نسخة من   Moveوبواسطة تعلیمة 
  الدرجات المركبة وننتقل إلى الشاحط الثاني لنعید نفس العمل وبذلك یظھر الدرج كامال وفراغیا 

  ونرسم YZالمستوي  إلىظھر الدرجات من أسفلھا بشكل مكسر ولذا نقوم بنقل مستوي العمل توھنا 

Polyline  وباألمرللمثلث على جانب الدرجة Extrude  نرسم الجسم المثلثي تحت    (42.5)وارتفاع

  لھذه األجسام الصلبة المثلثة تحت كل الدرجات   Copyثم نقوم بعمل الدرجة 

یع عنصر واحد ونقوم ونعلم على جمیع الدرجات مع األجسام المثلثیة لیصبح الجم  Union ثم نأخذ األمر
  بنفس العملیة للشاحط الثاني 

نقوم بنقل الدرج بعد إنشاءه إلى   Move خارج مخطط الفیال ثم وبواسطة تعلیمة األدراج ویمكن رسم 
  .مكانھ 
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 .  

  رسم الفیال  آلنانتابع 

  ن قمنا برسم القاعدة البیتونیة ثم الدرج سنقوم برسم الجدران أبعد 

لھذه الفراغات   Rectangleنحاول تقسیم المخطط إلى فراغات تمثل الغرف حیث نقوم برسم - 

أو فراغیا وعلى طبقة جدیدة   Top viewوذلك إما على 
فمثال بالنسبة للصالون نرسم مستطیل خارجي ومستطیل داخلي وبالنسبة للغرفتین نرسم مستطیل - 

جدران للعلى حدا وبالنسبة للموزع ال حاجة لھ خارجي یضم الغرفتین ومستطیل داخلي لكل غرفة 
خارجیة على جانبي الغرف ولذا نقوم برسم مستطیل خارجي للموزع ومستطیل داخلي وبعملیةال

Extrude   من المقطع بواسطة  هنأخذالذي نقوم برفع ھذه المستطیالت بمسافة االرتفاع الطابقي

عیین أكثر من عنصر وارتفاع الجدران ھنا من ننا قمنا بتأعتبار االمخفیة ب 2Pooint  تعلیمة 
 القاعدة البیتونیة وحتى أسفل السقف المنخفض

نقوم برفع ھذه  Move ثم وبواسطة تعلیمةنقوم بتوحید الجدران   Unionثم وبواسطة تعلیمة - 

لیصبح على سطح البالطة ثم وبمساعدة المستقیم المساعد نسحب الجدران  45cm  الجدران مسافة 
فوق البالطة لتقع

بعد االنتھاء من الجدران نقوم برسم النوافذ  - 
                        UCSحیث نرسم على المستوي الطبیعي 
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  یمثل مسقط النافذة وھكذا لجمیع النوافذ   Rectangleنقوم برسم 

لمستطیالت النوافذ جمیعھا حیث نأخذ  Extrude نقوم بعمل خرآعلى نفس الطبقة وبلون و

    2Poointالمخفي  االرتفاع من المقطع بواسطة األمر

 حیث إن ارتفاع النافذة عن األرض(145) بات النوافذ نقوم برفعھا مسافةن تم رسم مكعأوبعد 

   (45)وارتفاع القاعدة البیتونیة ھو  (100)

بین    Subtractالجدران وسنقوم بعمل  وبمساعدة المستقیم المساعد نقوم بنقل كتل النوافذ إلى
  . كتلة الجدران وكتل النوافذ 

یمثل مسقط الباب   Rectangle على نفس الطبقة وبلون أخر نرسموولرسم الباب الخارجي 

نرفع ھذا المستطیل بارتفاع الباب الذي نأخذه من المقطع           Ext الخارجي وبواسطة األمر

  المخفي  2Poointوباألمر 

            Su إلى الجدران بواسطة المستقیم المساعد وبواسطة األمرثم نقوم بسحب كتلة الباب 
  نطرح كتلة الباب من كتلة الجدران حیث یتم فتح الباب 

ة مضافة وغیر مفرغة ونقوم برسمنفتح طبقة جدیدة لرسم عتبات النوافذ باعتبار أنھا كتل
Rectangle      یمثل مسقط ھذه العتبات  

نرفع ھذه العتبات بمقدار سماكتھا على   2Pooint  المخفي  واألمر         Extوبواسطة تعلیمة 
  المقطع

 (10)سماكة العتبة  نأحیث  (135)نرفع ھذه العتبات بمقدار   Moveلیمة ثم وبواسطة تع 

 أعلىلنرسم نسخة عنھا في ولھذه العتبات   Copyم نقوم بعمل ث (90)  عن القاعدة  ھاوارتفاع

ثم وبمساعدة  130=10+120 النافذة بارتفاع بمقدار ارتفاع النافذة مضاف إلیھا سماكة العتبة أي
  . المستقیم المساعد نقوم بسحب العتبات إلى الجدران حیث تستقر ھذه العتبات في أماكنھا 
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  ران والنوافذ واألبواب كما في الشكل أعاله   بعد أن قمنا برسم القاعدة البیتونیة والجد

  : رسم باب الصالون المزخرف 

یمثل مسقط الباب أو النافذة ثم بتعلیمة    Rectangleاعتدنا سابقا في رسم األبواب والنوافذ أن نقوم برسم 

Extrude    نقوم برفعھ شاقولیا بارتفاع الباب أما بالنسبة لباب الصالون المزخرف فإننا سنأخذ

Rectangle  یمثل مسقط الباب الجانبي أي الموازي للمستويY Z

   Y Zولذا نقوم بجعل مستوي العمل ھو المستوي 

Ucs              Y                                                        

                                                       

  (300)وعرضھ  (220)  وسنقوم بتولید ھذا الباب جانبیا حیث ارتفاع الباب 

ونقطة البدایة حیث        Recیمثل مسقط الباب الجانبي حیث نأخذ األمر   Rectangleولذا نقوم برسم 

  (220,300-@)  نعلم على طرف الباب ونقطة النھایة 
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ولنقوم فوق ھذا المستطیل برسم الزخارف التي نریدھا وھنا سنرسم قوس وسطي كبیر متوسط ترتفع 
ثم نقوم (75)  وعرضھ  (20)وقوسین جانبین ارتفاع ذروتھ  (150)وعرضھ (40)  ذروتھ عن الباب 

  للشكل كامال  Polyline  برسم 

ونقلھ إلى الشكل عن طریق المستقیم  (45)ثم نقوم برفعھ   (20)بمقدار       Ext  وبواسطة تعلیمة 

  نقوم بفتح ھذا الباب         Suالمساعد ثم باألمر 

           

  : رسم السقف 

ونأخذ لون أخر ونرسم مقطع السقف                     Ucs    واألمر  Top viewوالرؤیة  Oنفتح الطبقة 

  مغلق Polyline   على شكل 

  :ولتولید أو بثق ھذا المقطع ھناك طریقتان 
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طریقة البلوك  : األولىالطریقة - 1

         Bوھي أن نقوم بعمل ھذا المقطع بلوكة 

ة وفي حال قمنا بإنزالھ تونقوم بتسمی  Unit leesحیث نختار نقطة اإلنزال طرف ھذا المقطع والوحدات 

حیث ینزل البلوك   O  =insunitsن بالتعلیمة الخفیة   فإننا نستعی )حالة الوش (وظھر المقطع صغیرا 
  بوضع طبیعي 

XZأن مقطع السقف موازي للمستوي  بماوSw   ةاآلن نعود إلى الرؤی

   XZولذا نقوم بالعمل على المستوي 

Ucs                 X                      

             Iونقوم بتنزیل المقطع باألمر 

نھ الیستجیب والسبب كونھ بلوكة ولذا نقوم أللمقطع نالحظ   Extrudeوإذا حاولنا أن نقوم بعملیة 

  Polyline        بتفجیرھذا المقطع حتى یتحول إلى شكل  

لمقطع ویتحدد طول البثق إما على طول ل  Extrudeالجدران وبنفس اللون نقوم بعملیة على نفس طبقة

أو  (10)دار طول المظلة أمام البناء وتجاوزا سنعمل لھ بثق بمقدار طول البناء والبالغ البناء أو نزیده بمق

                Ext        Dنأخذ الخیار 



www.syriabuild.com

454من  334صفحة 

ونقوم بالنقر على نقطة بدایة السقف ونقطة نھایتھ حیث یكون السقف جاھز لدینا 

  

: الطریقة الثانیة - 2
 اوضع المقطع شاقولیبعد  3D rotateبعد رسم المقطع نقوم بسحبھ على جنب ونستعمل التعلیمة 

                      Ext     ثم نتابع (90) بزاویة Xولذا یجب تدویره حول 

سقف إلى مكانھ بنقل ال  Moveوبعد أن تم انجاز السقف بإحدى الطریقتین نقوم بواسطة األمر 
جانب الجانب المدخل ونضعھا على زاویة الغرفة جانب المدخل وبإزاحة إلى  طةوذلك بإمساكھ بنق

  یكون السقف قد توضع مكانھ  (20)بمقدار 
  ات مثلثیتات في السقف من الواجھة ومن الخلف توھنا تظھر فتح

  ولذا نقوم بنقل مستوي العمل إلى مستوي الفتحة المثلثة 
Ucs          X                            ونرسم   Polyline حولھا    

نقوم بنسخ  3DMirrorوھي عرض الجدار ثم باألمر   (20)نعطي سماكة     Extاألمر  بو
   اآلخرالقطعة المثلثیة إلى الجانب 

No          3Points              3نحدد القطعةDMirror  
  وأفضل ثالث نقط ھي نقط الدرج في المنتصف حیث تشكل مستوي التناظر وبشكل سھل 

بعمل نسخ لھاتین القطعتین المثلثیتین لوضع اثنین على الواجھة الخلفیة   Copyثم نقوم باألمر 
  وواحدة على الجدار بین الغرفتین 

نقوم بتوحید السقف مع القطع األربعة على الواجھة األمامیة والخلفیة ثم نقوم        Uniوباألمر  
  بتوحید الجدار الوسطي مع القطعة فوقھ 
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  : رسم نوافذ التھویة في السقف 
  

 Offsetعلى طول السقف وبعمل  Rectangleنقوم برسم  آخرعلى نفس طبقة السقف وبلون 
                 Ucs        Y    أن نقوم بقلب مستوي العمل بعد  (25)لھذا المستطیل بمقدار 

فیكون لدینا ثالث نوافذ محیطھا من كل الجھات  (70*300)وبفرض أن النافذة التي نرید فتحھا 

(70)
وعلى المستقیمین  (325)من الجانبین بمقدار  Offsetنقوم بتفجیر المستطیل الخارجي وعمل 

للنوافذ الثالث التي   Rectangleثم نقوم بعمل  (25)بمقدار  Offset الوسطیین الناتجین نعمل

ننقل ھذه 3DMirror   بعملیةثم   (20) للنوافذ الثالث بمقدار       Extتوضحت حدودھا وبعمل 
النوافذ إلى الجھة المقابلة حیث أن مستوي التناظر ھو منتصف الدرجات الثالث ثم نقوم بعملیة 

Subtract  والنوافذ الست وبذلك یكون العمل قد انتھى بالنسبة لفتح نوافذ السقف  بین السقف  
  

  : رسم المشربیات 
  Topوالرؤیة   By layerواللون  oنعود إلى الطبقة 

على جنب   Copyنقوم بأخذ نسخة من المشربیة بواسطة - 1

نقوم بحذف التھشیر - 2
ثم نفجر المشربیة - 3
من منتصف المشربیة ألنھ یلزمنا مقطع المشربیة ولیس مسقطھا ونحذف نصف   Lineنرسم - 4

المشربیة ونبقي على نصف واحد 
داخل النصف المتبقي ونحافظ فقط على المحیط الخارجي أي نفرغ ھذا   Trimنعود لعمل- 5

النصف 
Polyline     PE     نقوم بتحویل نصف المشربیة إلى - 6 ھذه المشربیة وھنا نحتاج إلى إیقاف     

لوضعھا في الشكل الفراغي لدینا ولھذه العملیة طریقتان كما وجدنا في السقف 

  : الطریقة االولى      

نقوم بصنع بلوكة من مقطع ھذا المشربیة ونقوم بجعل مستوي العمل شاقولیا ونعود ألخذ لقطة منظوریة 
       Polyline     ثم نقوم بتنزیلھا ونفجرھا لتتحول إلى

  :  الطریقة الثانیة   

ولنستعمل ھنا الطریقة الثانیة حیث نأخذ  Xنقوم بتدویر الشكل حول المحور  3D Rotateباألمرأو نقوم 

SWاللقطة المنظوریة   
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    90 3R   نعلم الشكل                X        base pointحول          

  نحول الشكل إلى مشربیة  Revolve  وبواسطة األمر 

Revمحور الدوران         نختار العنصر                    360  

  وھنا یجب أن نقوم بزیادة عدد خطوط الكونتور حتى یظھر الشكل واضح  

 Moveثم نقوم برفعھ بواسطة  Polyline  مشربیات الموجود على المسقط بخط ثم نقوم برسم مسار ال

وعن طریق المستقیم المساعد نقوم بنقلھ إلى الشكل الفراغي حیث یتركز  moveوبواسطة  (45)مسافة 
ویجب االنتباه إلى أنھ قبل  على سطح القاعدة البیتونیة وسنقوم بتحویل المشربیة التي لدینا إلى بلوكة

ازیة للمحور ن المشربیة في الطبیعة موأن یكون مستوي العمل ھو الرئیسي ال تحویل المشربیة إلى بلوكة
Z في المستوي  ونحن ونأخذ نقطة اإلنزال مركز البلوكة السفلي وبعد أن نقوم بتحویل المشربیة إلى بلوكة

  الرئیسي نحاول توزیع ھذه المشربیة على المسار ولذلك ھناك عدة طرق 

ة لذلك فمثال بإمكاننا تعیین مسافات على المسار وزرع البلوكات كل واحدة على حدا ولكن أفضل طریق
    Measureھي بواسطة األمر 

  وبالمسار         Draw         Pointمن 

         90       Y               اسم البلوكةB               نعلم المسارMe

  (90)فیقوم البرنامج بتوزیع ھذه المشربیات على المسار بتباعد  (90)حیث عدد التقسیمات التي نریدھا 
  بین الواحدة واألخرى 

نھ في أول المسار ال یقوم بتنزیل البلوكة ولذلك فإننا نقوم بوضع بلوكة بأنفسنا بعد أن نحضرھا أونالحظ 
  أو ننسخھا من إحدى البلوكات ونزرعھا في أول المسار          Iمن 

في الزاویة إذا  ةركزن نضع بلوكة مأیمكن تعدیل توزیع بعض البلوكات ك   Moveننا وعن طریق أكما 
  كانت منزاحة قلیال عنھا 

  وبالمختصر قام البرنامج بتوزیع البلوكات حسب معطیاتھ وعدل أنت ما شئت في ھذا التوزیع 

ر وأخیرا نرید تركیب طبات حجریة فوق المشربیات ونالحظ أن مسار ھذه الطبات ھو نفسھ مسا
نقوم برفع مسار المشربیات إلى أعلى الطبات وبدقة ویفضل   Moveالمشربیات ولذلك وبواسطة األمر

  إمساكھ في إحدى الزوایا ووضعھ على مركز المشربیة العلوي 

ن نقوم بإنشاء مقطع ما حسب طلبنا على أول المسار العلوي ونقوم بنقل مستوي أویتلخص وضع الطبات ب
  حیث یتم العمل     Extrudeمل لھ  الذي ھو عمودي على ھذا الخط ثم نع   XZ  العمل إلى المستوي
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ومن المقطع األساسي للفیال نأخذ نسخة من المشربیة على جنب  Topولتسھیل عملنا ھنا نأخذ الرؤیة 
عتبرھا مقطع للطبة فوق المشربیات ولذا نقوم بعمل نحیث نحذف التھشیر ونأخذ فقط الطبة العلویة ل

Polyline     لھذه الطبة بواسطة األمر  

Pe               

   لیصبح موازي للمحور  Xنقوم بتدویر ھذا المقطع حول المحور   3DRotateوبواسطة األمر  
Z بالمسار90 ) (وبزاویة   

  3Rنعلم الشكل                     X       base pointحول       90        

نسحب ھذا المقطع لنضعھ في أول المسار حیث نمسكھ من منتصفھ السفلي    Moveوبواسطة األمر  
  . ونضعھ 

                      ولیصبح شكل الفیال الفراغي كما نشاھده في الشكل  
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   3Dنتابع بعض أوامر 

Interference :  األمر checking         

          Modify                 3D Operationsوھو من  

على طبقة خاصة وبلون معین وعلى طبقة أخرى   )   ( 200,100,125@بأبعاد     Boxلنقوم برسم 
المستطیالت وارتفاعھا نفس ارتفاع متوازي  متوازي وبلون أخر نرسم اسطوانة مركزھا إحدى زوایا

. المستطیالت 

  ون مختلف ثم نقف على طبقة ثالثة وبل

وتشكیل كتلة صلبة تمثل كتلة التقاطع وھي في مثالنا ھنا أعلى كتلة التقاطع  كیوھذا األمر یفیدنا في التشی
  بین متوازي المستطیالت واالسطوانة 

وال فرق   Enterوالتعلیم على متوازي المستطیالت ثم Enter  وبأخذ األمر والتعلیم على االسطوانة ثم 
و نافذة حوار وفیھا أفي الشكل الفرق بین الكتلتین إضافة إلى مربع للحوار  لنا رھیظ في أیھما نبدأ حیث

  إذا نقرنا على 

 -       Close  حیث یترك الكتلتین على حالھما  

 -Next         حیث الشكل مع كتلة التقاطع

 -     Zoom لتكبیر أو تصغیر الشكل

 -Pan         لتحریك الشكل في أي اتجاه

 -      Orbit  لتدویر الشكل

Delete الخیار Interference objects created on close      :  
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ن البرنامج یبقى على األشكال األصلیة إضافة إلى اف  Closeوفي حال عدم تفعیل ھذا الخیار والنقر على 

      Intersectكتلة التقاطع على عكس األمر 

  الذي یلغي العناصر األصلیة ویبقي على كتلة التقاطع فقط   

                     

  :    Thickenاألمر 

Modify             3D Operations          Thicken       

أي أجسام      Solidsحصرا إلى سطوح من نوع  Planar surfaceویفیدنا ھذا األمر في تحویل سطوح 
  صلبة 

وقمنا بأخذ األمر والتعلیم على السطح المذكور   Planar surfaceفمثال إذا كان لدینا سطح من نوع 

 Solidحیث یطلب البرنامج إعطاء الشكل ارتفاع معین وبإعطاء االرتفاع فان نحصل على جسم من نوع 

  Propertiesوھذا ما نراه من 

  :     Convert to Solid األمر
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Modify             3D Operations          Convert to Solid       

  ویقوم ھذا األمر بتحویل األشكال النظامیة المؤلفة من أسالك إلى أجسام صلبة 

وبأخذ األمر    Propertiesسماكة من هوقمنا بإعطاء Rectangle or circleفمثال إذا كان لدینا 
  والتعلیم على ھذه األشكال فان البرنامج یقوم بتحویلھا إلى أجسام صلبة 

نھ ال یتعامل إال مع األشكال النظامیة فإذا كان لدینا أي شكل غیر نظامي مثال أولكن علة ھذا األمر 
Polyline   مغلق غیر نظامي وأعطیناه سماكة منProperties    ھذه  وبأخذ األمر والتعلیم على

نھ ال یستطیع تحویل ھذا المنحني المفتوح إلى جسم صلب أل فان البرنامج یقول في  سطر األوامر اشكاأل
ونتساءل أین الفتح في ھذا المنحني 

Convert    :األمر  to Surface  

سواء أكانت نظامیة  Planar Surfaceوھذا األمر یقوم بتحویل األشكال المكونة من أسالك إلى سطوح 

وبأخذ األمر   Propertiesمثال وأعطیناه سماكة من   Rectangleغیر نظامیة فإذا كان لدینا  أو

 Planar Surfaceوالتعلیم على ھذه األسالك فان البرنامج یقوم بتحویلھا إلى سطوح من نوع 

  

          Extract Edges :األمر 

  )  (بأبعاد  Box   على طبقة خاصة نقوم برسم    Solidویفید ھذا األمر في رسم خطوط تمثل حواف 
حد الوجوه وبعد أن نجعل مستوي العمل موازي لھذا الوجھ نرسم اسطوانة أوعلى  200,100,125@

 آخروبلون  )20(بعرض المتوازي وبقطر

 (20ثم وعلى الوجھ الطوالني نقوم بنقل مستوي العمل إلیھ ونرسم اسطوانة على طول المتوازي وبقطر 
وبأخذ األمر والتعلیم على الشكل فان البرنامج یظھر حواف التقاطع بین متوازي  آخروبلون  )

  المستطیالت واالسطوانتین 
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  كیفیة رسم شكل فراغي لمبنى كبیر وبسرعة

  

  : خطوات رسم منظور كامل 
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نقوم بفتح ملف جدید وننسخ علیھ كافة المساقط والمقاطع واألدراج - 1
نأخذ طابق متكرر ونقوم بإطفاء كافة الطبقات عدا طبقات الجدران والنوافذ واألعمدة والدرج - 2

ونأخذ نسخة منھ 
وعلى ھذه النسخة نقوم بإطفاء كافة الطبقات عدا طبقة األعمدة حیث تظھر لدینا األعمدة على شكل - 3

تحت البالطة  إلى ما لألعمدةنقوم بعملیة بثق        Extوبآخذ األمر  Rectangleتطیالت  مس
البیتونیة 

بعد أن قمنا بإنشاء األعمدة نقوم بإطفاء طبقة األعمدة وإبقاء الجدران والنوافذ والدرج مضاءة - 4
كل شقة فیھا ولنفرض أن لدینا بناء سكني مؤلف من أربع شقق كما ھو موضح في الشكل التالي و

وطبعا داخل الشقة ھناك جدران للغرف والتوالیت والحمام  فیرندا

  : طریقة الرسم 

انظر إلى الخط (مغلق محیطي یمثل الجدران الفعلیة للمبنى من الخارج  Polylineنقوم برسم 
ونالحظ أن بیت الدرج یصبح خارج   الخط                                            )المقطع في الشكل 

  

                                                                                                                       

المحیطي قد    Polylineنا أن ھذا وكذلك الفیرندات تصبح خارج الخط كما نرى في الشكل ونالحظ ھ
نھ أغلق أبواب الشقق من جھة بیت الدرج ومن الداخل نقوم بإغالق أأغلق باب الفیرندات من الخارج كما 

  أبواب الفیرندات وكذلك نقوم بإغالق أبواب الشقق الخارجیة 

وھنا نأخذ األمر  إطالقانتدخل بالتوزیع الداخلي ضمن الشقق  ونالحظ أننا ال
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Draw          Boundary      

لكل شقة    Polylineوبذلك یتشكل لدینا  Enterحیث نقوم بالنقر في وسط كل شقة من الشقق األربعة ثم 

مغلق أربعة منھا تمثل الشقق والخامس  Polylineمن الشقق األربعة وبالنتیجة یصبح لدینا خمسة خطوط 
  یمثل المحیط الخارجي للمبنى 

الخامس یشكل كتلة المبنى  Polylineالخمسة فان     Polylineلخطوط            Ext  خذ األمر أوب

  األربعة فإنھا تشكل كتل صلبة تمثل الفراغ في الشقق   Polylineكاملة أما خطوط 

وطرح كتلة فراغ الشقق من الكتلة الخارجیة للمبنى یظھر لدینا الشكل والجدران  Subtractخذ األمر  أوب
  مقطعة فیھ وجاھزة 

ناه خارجا في مكانھ كما یمكن إنشاء جدار أمام الدرج یمثل واجھة أنشأوبعد ذلك یمكن وضع الدرج الذي 
  الدرج ویمكن فتح نوافذ فیھ 

  Extیمثل محیط البالطة مع عملیة  Rectangle عبارة عن كما یمكن إنشاء البالطة البیتونیة والتي ھي
  یمكن وضعھا مكانھا  Move  بسماكة البالطة وبعملیة       

مغلق وھو عبارة عن  Polylineیرندات وعلى المسقط األفقي نرسم حول تصوینة الفیرندا فأما بالنسبة لل

   Uniثم نقوم باألمر  (80)رندا أي حوالي یوینة الفنقوم برفعھ بارتفاع تص          Extوبعملیة   Lحرف 
  رندات األربعة مع المبنى وبذلك یتم رسم الطابق المتكرر یبتوحید تصوینة الف     

  كما یمكن فتح أبواب الفیرندات والنوافذ بالطریقة التي تعلمناھا سابقا 
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كبھا فوق بعضھا عن طریق رسم وأخیرا نعلم على الشكل كامال لنأخذ نسخ منھ بقدر عدد الطوابق ونر
: مستقیم مساعد انظر الشكل المبین 

  

  

من  1والتعلیم على كامل الشكل ثم ننقر على النقطة   copyیتم رفع الطوابق فوق بعضھا بأخذ األمر  

  حیث أن المستقیم مقسوم إلى تقسیمات تساوي االرتفاع الطابقي   5ثم  4ثم  3ثم  2المستقیم المساعد ثم 

  

  

  

  

  

  

  

  : إنشاء منظور لمسقط الفیال 
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  : لدینا مسقط الفیال المبین بالشكل 

                                   

  

محیطي لمسقط الفیال حیث نترك   Polylineعلى طبقة خاصة وبلون خاص نقوم برسم خط - 1
من الخارج ذلك نترك بیت الدرج خارجا وھذا الخط یغلق أبواب الفیرندا والشقة كالفیرندا خارجا و

Bo    لحجم الفراغ ضمن حیز الفراغ في داخل الفیال  Boundaryثم نقوم بعمل - 2 وننقر داخل      
الشقة وطبعا إذا كان ھناك أكثر من شقة فإننا ننقر على كل واحدة على حدا 

 المحیط الخارجي مع البواندري الداخلي بمسافة االرتفاع Polylineل  Extrudeثم نقوم بعمل - 3

Suالطابقي وبعملیة  نقوم بطرح كتلة البواندري الذي یمثل فراغ الشقة من الكتلة الخارجیة       
 الجدران فراغیا یتم رسموبذلك 

على المسقط األفقي یمثل مسقط  Rectangleنقوم برسم  لرسم باب الفیرندا وباب الفیال الخارجي- 4

ثم طرحھا من كتلة الجدران كما علمنا سابقا           Extاألبواب ونقوم برفعھا باألمر

  Rectangleولذلك وعلى مسقط األبواب نقوم برسم  نالحظ أن األبواب الداخلیة تحتاج إلى عتبات- 5

Extیمثل مسقط الباب ثم وبواسطة األمر  وھذا الرقم یأتي  (100)نقوم بعملیة البثق بمقدار         

(220)من ارتفاع الباب   (320)من طرح االرتفاع الطابقي وھو 
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نقوم بتوحید            Uniوباألمر  (220)بمقدار   Moveوبعد ذلك نقوم برفع ھذه العتبات باألمر 
  ھذه العتبات مع الجدران

لمسقط النوافذ وباألمر         Rectangleثم نقوم بفتح النوافذ كما قمنا بفتحھا سابقا حیث نقوم بعمل  

Ext    م ببثق ھذه النوافذ ثم باألمر نقوSu       من الجدران وبالنسبة للعتبات نقوم  ھانقوم بطرح
  بذات العمل لعتبات النوافذ العلویة والسفلیة 

كما  (45)وھي طبعا فوق الصبة البیتونیة والتي سماكتھا  (30)ونفرضھا  األرضیةبالنسبة لبالطة - 6

لمحیط المبنى باستثناء بیت الدرج  Polylineبالنسبة لرسم ھذه البالطة فإننا نقوم برسم .رأینا

ویجب االنتباه ھنا لرفع المبنى فوق ھذه البالطة أو وضع ھذه  (30)بسماكة         Extونعمل لھ 
البالطة تحت المبنى 

شریطة أن یكون مغلق  على مسقط ھذه التصوینة Rectangleنقوم برسم  لرسم تصوینة الفرندا- 7

. مثال ثم نقلھا إلى مكانھا  (90)أو  (80)نقوم برفع ھذه التصوینة              Extوباألمر 

كیف نرسم مالبن األلمنیوم - 8
نقوم بإطفاء طبقة عتبات النوافذ ونقوم بالوقوف على إحدى الطبقات - 
على محیط النافذة  Rectangleنقوم برسم - 

          Ucs          Xلعمل إلى مستوي النافذة الجانبي نقوم بنقل مستوي ا- 
ونعلم على ھذا المقطع ثم          Extبرسم مقطع لملبن األلمنیوم ثم نأخذ األمر   Orthoنقوم بواسطة - 

الذي یمثل محیط النافذة وبذلك یتم رسم الملبن   Polylineونعلم على         Pنأخذ األمر 

  . یتم نقل الملبن إلى الوجھ الداخلي للنافذة   Moveوبواسطة - 

  

  

  : بالنسبة لرسم نوافذ األلمنیوم 

   وباألمر   Rectangleنقوم بجعل مستوي العمل في مستوي النافذة وعلى محیط ھذه النافذة نرسم 
Offset  نقوم برسمRectangle     (5)   اخر داخلھ یبعد عنھ cm   وباألمر  Ext       ببثق ھذین نقوم

نقوم بطرح الكتلتین من بعضھما ویكون           Suوباألمر   cm (10)المستطیلین إلى الداخل بمقدار 
  الشكل الناتج ھو ملبن األلمنیوم 

من زاویة الملبن الذي   Rectangleوعلى نفس مستوي العمل أي الموازي لوجھ النافذة نقوم برسم 
ناه الداخلیة وحتى منتصف الملبن ویفضل أن یتم الرسم في كل مرحلة بلون خاص للتمییز ثم نقوم أنشأ

cm (5)إلى الداخل بمقدار   Offsetبعمل  cm           وباألمرExt   نقوم ببثق ھذین المستطیلین إلى

حد درفتي أكل لدینا نطرح الكتلتین من بعضھما وبذلك تتش        Suثم وباألمر  cm (5)الداخل بمقدار 
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نأخذ نسخة من ھذه الدرفة ونضعھا في الجھة   Copyنافذة األلمنیوم وبالنسبة للدرفة الثانیة فإننا وباألمر 
  األخرى الداخلیة للملبن بحیث یمكن فتح الدرفتین كل واحدة بمفردھا 

في الواقع یكون  وھما نھ تم رسم ملبن األلمنیوم والدرفات على الوجھ الخارجي للجدار بینأونالحظ 
 Moveالدرفتین وبواسطة األمر  موجودا على الوجھ الداخلي للجدار ولذا فإننا نقوم بالتعلیم على الملبن و

على وجھ درفة األلمنیوم   Rectangleإلى الوجھ الداخلي للجدار وعلى طبقة جدیدة نقوم برسم  اننقلھم  

فتح نافذة حیث ت         Hمل إلى وجھ النافذة وبأخذ األمر ور للدرفة بعد نقل مستوي العلوھو یمثل البل

    (45)ونأخذ زاویة   Centerونلغي الخیار    Gradientالتھشیر ونأخذ الخیار 

خذ نسخة من النافذة كاملة وتوزیعھا على النوافذ ذات المستویات الموازیة لھذه أیمكن  Copy وباألمر
  النافذة 

ما بالنسبة للنوافذ ذات المستوي المتعامد مع مستوي ھذه النافذة فیمكن ذلك بان نجعل مستوي العمل ھو أ
خذ نسخ للنوافذ أثم  (90)تدویر نسخة من النافذة كاملة 3DRotate  األساسي ویمكن بأخذ األمر  

  المتعامدة مع ھذه النافذة 

وستة صفوف إذا كنا  (1)  بعدد أعمدة   Array , Rectangl  فإننا نختار         ARوأخیرا بأخذ األمر
  نرید رفع ستة طوابق والتباعد بین الصفوف ھو االرتفاع الطابقي 

   Okثم نقوم بالتعلیم على كتلة الطابق كاملة ثم 

نأخذ نسخة من إحدى البالطات لنضعھا في األعلى حیث تشكل سطح البناء وإلنشاء   Copyوباألمر 

موازي     Polylineنأخذ Offsetحول الطابق ومنھ وباألمر  Polylineسطح نقوم برسم خط ال ةتصوین

 ةللخطین نقوم ببثق بمقدار ارتفاع التصوین      Extوباألمر  cm (20)ویبعد عنھ مسافة عرض الجدار 

نقوم بطرح الكتلتین من            Suننا نعمل على المستوي األساسي ثم وبعملیة أباعتبار  Zعلى المحور 

نقوم برفع ھذا الجدار لوضعھ على السطح   Moveثم وباألمر  ةبعضھما حیث یتم إنشاء جدار التصوین

  یتم نقلھ إلى مكانھ   Moveما بالنسبة للدرج یتم إنشاءه خارج المبنى بشكل منفرد ثم وباألمر أوفي مكانھ 

  : تطبیق 

ابقا ونرید أن نقوم باكساء الواجھة بالحجر بواسطة التھشیر وباعتبار ناه سانشامشروع الفیال الذي لبالنسبة 
لذا فالبد من أن  2D ھو اعتبار أن التھشیربالواجھة األمامیة بالحجر عن طریق التھشیر و اكساءأننا نرید 

  نقوم بنقل مستوي العمل إلى مستوي الواجھة األمامیة 

ونختار        Hثم نأخذ األمر (240)  واختیار الزاویة       Vp  ومن اجل وضوح الرؤیة نأخذ األمر  

ونقوم بالنقر على الواجھة فان التھشیر ال   Pick pointعلیھ تھشیر الحجر ولكن عندما نأخذ الخیار  
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 فإننا نقوم برسم یصل إلى حروف الواجھة ألنھ یقف عند خط الجدار الوھمي المتعامد مع الواجھة ولذلك
Rectangle  الواجھة وحولRectangl  حول النافذة وبأخذ الخیارSelect object  نقوم بالتعلیم على

  لتظھر بعد ذلك الواجھة مھشرة بالحجر كاملة   Okالمستطیلین ثم 

وإذا أردنا تھشیر سقف الفیال المائل بالقرمید فإننا بالمثل نقوم بنقل مستوي العمل إلى مستوي السقف ثم 
وانتقاء نوع التھشیر القرمیدي          Hعلى كامل مساحة السقف وبأخذ األمر  Rectangleنقوم برسم 

یكون السطح قد تم   Okنقوم بانتقاء المستطیل المرسوم وبالنقر على  Select objectوزاویتھ بالخیار 
  . تھشیره بالقرمید 

  

  ومعناه محاذاة       Align     :األمر 

Modify         3D operations           Align     

              Alاختصاره 

وھو عبارة عن انطباق وجھ على وجھ والوجھ ھو عبارة عن مستوي وبالتالي فان البرنامج یطلب تحدید 
مستوي أول من العنصر األول وتحدید مستوي ثاني من العنصر الثاني لیقوم البرنامج بھذا األمر 

وباعتبار أن تحدید المستوي یتم بثالث نقاط فان البرنامج یطلب تحدید ثالث نقط بانطباقھما فوق بعض 
وثالث نقط من المستوي الثاني والتي یسمیھا نھایة    Sourceمستوي األول والتي یسمیھا المصدرمن ال

Destination والنقطة األولى ھيMove أي لتحریك العنصر وانطباقھا على العنصر الثاني وذلك من 
ما النقطتین الثانیة والثالثة فھي لتحدید أخالل التحام النقطتین األولى من المصدر واألولى من النھایة 

  المستوي والجھة 
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   Boxحد وجوه أعلى   Wedgeحد وجوه أونرید تطبیق   Wedgeمع   Boxولتطبیق ذلك نأخذ 

وبالتعلیم علیھ  Wedgeنھأر ولنفرض ن البرنامج یطلب تحدید العنصر المصداف           Alوبأخذ األمر 

المراد تطبیقھ ثم  Wedgeفان البرنامج یطلب تحدید نقطة المصدر األولى من سطح ال  Enterوالكبس 

ثم  Wedgeثم یطلب تحدید النقطة الثانیة من المصدر  Box   حدید نقطة النھایة األولى من سطحیطلب ت

ثم النقطة الثالثة من سطح النھایة  Wedgeثم النقطة الثالثة من سطح   Boxالنقطة الثانیة من النھایة 
  وبذلك یتم انطباق السطحان على بعضھما 

 Alignتطبیق على األمر 

  A Bلنفرض لدینا بلوكة على شكل سریر نوم ونرید تكبیر عرض السریر بعرض المستقیم 

  

   

  یمكن إجراء ھذه العملیة كما رأینا سابقا بالمسار 

         S C  تعلیم السریر           Aنقر         a,b           Rنقر     B     نقر 

  توفر لنا ھذه العملیة بالمسار    Alignولكن تعلیمة 

   Y         C      ننقرB     ننقرb      ننقرA      ننقرa        نعلم السریرAL

نھ إذا كنا نرید تكبیر السریر من جھة واحدة أمن الجھتین ونعلم    AB/abحیث یتم تكبیر السریر بنسبة  

 إما    Scaleیمكن كما رأینا سابقا اختیار المقیاس           Iفان ذلك ممكن عندما نحولھ إلى بلوكة وباألمر 

X   أي الطول أوY  أي العرض  

  :  خرآمثال 
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لدینا المستقیمان المبینان بالشكل والدائرة ونرید أن نضع الدائرة بین المستقیمین بحیث تالمس رأسا 
Alالمستقیمین ویتم ذلك بأخذ األمر           

    Y     ننقرB     المقابلةQuadrant 2     ننقرA     Quadrant 1   تعلیم الدائرة    Al

      A,Bفتصبح الدائرة مماسھ للنقطتین 

   3DAlign   : األمر

ونعمل لھا20)(للداخل بمقدار   Offsetھ نأخذ منو) (300 , 400@بأبعاد   Rectangleنقوم برسم

Ext          وبواسطة األمر 300)(والثاني بمقدار  (320)بلونین مختلفین لألول بمقدارSu        نطرح

    Rectangleالكتلتین من بعضھما لیتشكل لدینا غرفة أو صندوق فارغ نقوم بفتح باب لھذه الغرفة برسم 

ثم نطرحھ من جسم الغرفة حیث تنتج لدینا فتحة باب (2)  نرفعھ بمقدار    Extrudeثم بعملیة              

  )  ( 220, 100@ناه   أنشأالباب الذي بأبعاد Rectangle   وعلى المستوي األساسي للعمل نقوم برسم 

فإننا وحسب طلب البرنامج في سطر األوامر نقوم بالتعلیم على ھذا    3DAlignوبأخذ األمر 

Rectangle   ثمEnter     ثم نختار نقطة األساس ثم النقطة الثانیة منRectangle   المذكور ولتكن

نفسھ أي أننا نختار النقط الثالث   Rectangleھاتان النقطتان ھما الطولیتان ثم نختار النقطة الثالثة من 

وبعد ذلك نقوم باختیار النقط المقابلة لھا على الباب    Alignبالتتالي من نفس العنصر على عكس تعلیمة 

  یتم رسم الباب  (20)لھ بمقدار   Extrudeوبعمل لینطبق على الباب تماما   Rectangleحیث ینتقل 

ونعلم على نقطتي الباب في االتجاه الطولي   3DAlignوإذا أردنا أن یكون الباب مفتوحا فإننا نأخذ األمر
ما النقطة الثالثة فنعینھا أ الجدارثم نعلم على النقطة الثالثة وبالمقابل نعلم على النقطتین المقابلتین على 

النقطة المقابلة لھا إلى الخارج إذا أردنا الباب مفتوحا للخارج أو نقطة بعیدة عن النقطة المقابلة  بعیدة عن
وھنا یساعدنا عدم تفعیل         Ext  نعمل لھ  ذلك لھا إلى الداخل إذا أردنا الباب مفتوحا للداخل وبعد

Ortho       
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قبل اختیار أي نقطة وتابعنا خیارات األمر فان البرنامج        Cفإذا أخذنا األمر  Copyولدینا ھنا الخیار
  یترك لنا نسخة من العنصر المختار انظر الشكل في الصفحة التالیة 

  : تطبیق 

وعند زاویة الباب السفلیة نرسم  X Zحول فتحة الباب الذي انشاناه على المستوي  Polylineلنأخذ  

  مغلق وبأخذ األمر   Polylineن األشكال المبینة في الرسم وكل منھا عبارة ع

 Extالتعلیم على الشكلین عند زاویة الباب          Pالمحیطي      Polylineنعلم 

وبذلك فان البرنامج یرسم لنا ملبن الباب وكذلك یرسم الكشف الخارجي للباب ویمكن اختیار شكل الكشف 
  كما نشاء
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  solidPoly    : األمر

Draw             Modeling       Polysolid     

وبأخذ ھذا األمر وقبل البدء بالرسم فان البرنامج یعطینا Polylineرسم ھذا األمر یشبھ كثیرا رسم خطو

  الخیارنھ یوجد أكما           Wأو         H   خیارات لتحدید االرتفاع والعرض وذلك عن طریق اختیار 
Justify    ونھایة الجدار المرسوم إما من یمینھ أو یساره أو من مركزه وبأخذ أوھذا الخیار یحدد لنا بدایة

)  فان البرنامج یحدد ثالث خیارات للرسم             Jاألمر  Left -  Right  - Center) ویفضل الخیار

   Centerاألخیر

  وفیھ أقواس مثال  Polylineأما إذا كان لدینا خط 

ھذا  Polylineوھو خیار افتراضي وقمنا بالنقر على خط  Objectذا أخذنا األمر وأخذنا فیھ الخیار فإ

  الموجود لدینا  Polylineعلى خط Polysolidفان البرنامج یقوم برسم خط 

  :   Extrude faces األمر

Modify            Solid Editing          Extrude faces      

 Solid Editingثق وجھ ولیس لھ اختصار ولذلك نضطر إلظھار شریط األدوات لھا واسمھ ا بومعناھ

        Su  وباألمر  100ولنرسم اسطوانة بداخلھ ارتفاعھا  (100 ,200,100@)بأبعاد  Boxولنرسم

   Boxنطرح االسطوانة من 

قھ وللتعلیم على الوجھ فإننا نقوم بالتعلیم ثببوبأخذ األمر فان البرنامج یطلب تحدید وجھ ما أو أكثر لیقوم 
حرفھ حیث یتعلم الوجھان المجاوران لھذا الحرف ولو أردنا اإلبقاء على تعلیم احدھما دون األخر فھناك 

  : طریقتان 
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نریده والتعلیم على الوجھ الذي ال   Removeبأخذ األمر - 1

التعلیم على الوجھ المطلوب أو أكثر  مع النقر على الوجھ الذي ال نریده وبعد Shiftبكبس زر - 2
یطلب البرنامج تحدید مقدار البثق ثم تحدید زاویة ھذا البثق وھنا نالحظ أن زاویة البثق الموجبة 

تؤدي إلى تناقص في الحجم إما زاویة البثق السالبة فانھا تؤدي إلى زیادة في الحجم 

الذي یحوي فتحة االسطوانة تكبر الن الحجم ثق للوجھ العلوي بففي شكلنا المفترض إذا قمنا بعملیة 
یصغر كما ذكرنا سابقا بینما إذا قمنا بإعطاء زاویة سالبة فان الفتحة االسطوانة تصغر إلعطاء حجم 

اكبر 

وعلى الوجھ     (10+)وزاویة (30-)ثق بمقداربفي شكلنا السابق إذا قمنا بإعطاء الوجھ الجانبي 

  ینتج لدینا شكل تلفزیون  (10+)اویة وز  (40)المقابل یثق بمقدار 

   
ق والزاویة المقررة ثحیث یقوم ببثق جمیع الوجوه بمقدار القیم المعطاة للب  Allولدینا الخیار 

  : وأخیرا المثال التالي 
على مستوي عمودي على الوجھ  Polylineقم برسم خط نفیھ فتحة ول  Solidلیكن لدینا جسم 
  الذي فیھ الفتحة 

فیقوم path  بدل أن نحدد االرتفاع نأخذ األمراألمر والتعلیم على الوجھ الذي فیھ الفتحة ووبأخذ 

  Polylineالبرنامج ببثق شكل الجسم الصلب مع الفتحة على طول مسار خط 
  
  

أي حرك وجھ أو فتحة           Move Faces    : األمر
   

Modify            Solid Editing             Move Faces      

  وھذا األمر یفیدنا غالبا في تحریك الفتحات 
  

  :  تطبیقات األمر
داخلھ  Rectangleنأخذ   offsetوباألمرعلى مستوي العمل األساسي    Rectangleلنرسم - 1

نقوم بطرحھما      Suوباألمر  Zنقوم برفع المستطیلین مسافة ما على مسار         Extوباألمر 
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لدینا متوازي أضالع في داخلھ فتحة على شكل متوازي أضالع وبأخذ األمر حیث یتشكل 
 Shiftبنفس طریقة التعلیم السابقة حیث نكبس   X Y  والتعلیم على وجھ الفتحة الموازي ل

یطلب البرنامج تحدید نقطة بدایة   Enterوبكبس   YZونلغي تعلیم األخر الموازي للمستوي 
طلب البرنامج تحدید النقطة الثانیة وبتحدید ھاتین النقطتین بشكل البثق وبتحدید ھذه النقطة ی

  Yأن الفتحة الداخلیة تكبر بمقدار الطول بین النقطتین وباالتجاه نالحظ   Yللمحورموازي 
لیكن لدینا جدار ما وفیھ فتحة نافذة بأبعاد معینھ ولنفرض أننا نرید زیادة ارتفاع النافذة أي - 2

ولذا نقوم بالتعلیم على الوجھ العلوي للنافذة  Zالجدار بمقدار ما باتجاه المحور تكبیر الفتحة في 

 Shiftوطبعا كوننا نعمل على المستوي األساسي للعمل وبواسطة  X Yأي الموازي للمستوي 

بالمسافة التي  Zنلغي تعلیم الوجھ األخر ثم نقوم بعملیة البثق بین نقطتین موازیتین للمحور 

حیث یكون الوجھ  Xلنافذة بھا وبذلك یتم األمر وھكذا إذا كنا نرید التكبیر باالتجاه نرید تكبیر ا

 YZالمعلم موازي للمستوي 

ما وعلمنا على  Boxفإذا كان لدینا  Extrude facesكما تقوم ھذه التعلیمة بنفس عمل التعلیمة - 3

تقصیر ھذا الوجھ  فان ھذا األمر یقوم بتطویل أو   Move facesحد وجوھھ وأخذنا األمر أ
ولكن عمل ھذه التعلیمة األساسي ھو تحریك الفتحات كما رأینا في المثالیبن السابقین وذلك 

. بالتعلیم على الوجوه الداخلیة للفتحات ولیس الوجوه للشكل 

  :  Rotate faces األمر

Modify            Solid Editing             Rotate faces      

ویعني ھذا األمر تدویر وجھ أو فتحة وبالتالي فان ھذا األمر یطلب محور الدوران وزاویة ما وبأخذ األمر 
فان البرنامج یطلب تحدید  Enterفان البرنامج یطلب تحدید وجھ ما ویمكن تحدیده كما رأینا سابقا وبكبس 

 (2pointe)فتراضي وھو وھناك خیار ا Xأو  Yأو  Zمحور للدوران وھناك عدة خیارات لذلك حول 

ن نقوم مباشرة بتحدید نقطتین نعتبرھما محورا أالختیاره ویقضي ب Enterوھو مفعل أي ال یحتاج 
حیث یكون  حسب قاعدة الید الیمنىویتم تحدیدزاویة الدوران زاویة الدوران هللدوران ثم یطلب إعطاء

لتالي یتحدد الدوران موجبا كان أو سالبا وھكذا اتجاه اإلبھام الموجب ھو من النقطة األولى إلى الثانیة وبا
  یمكن تدویر الوجوه أو الفتحات بالزاویة التي نریدھا 

  Taper faces    :  األمر

Modify            Solid Editing             Taper faces      

یطلب البرنامج محور للدوران Rotate facesمییل وجھ ما ونالحظ أنھ في األمرویفید ھذا األمر في ت
ما ھنا فان البرنامج یطلب نقطتین لیعتبرھما محورا عمودیا على الوجھ حیث یقوم ألتدویر الوجھ حولھ 
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بتمییل الوجھ حسب المحور المختار ولنتصور الوجھ مثبتا علیھ محور عمودي علیھ ومن الطبیعي أن 
  یمیل ھذا الوجھ مع دوران المحور بزاویة ما 

األمر والتعلیم على الوجھ المطلوب یطلب البرنامج اختیار نقطتین على طول المحور وباختیار وبأخذ 
ھاتین النقطتین یطلب البرنامج زاویة دوران المحور أو المستقیم الذي تم تحدیده بنقطتین وبالتالي فان 

  الوجھ یمیل مع المحور المرتبط بھ

  

         Offset faces :األمر       

Modify            Solid Editing             Offset faces      

حد الوجوه بالنقر على حافة ھذا الوجھ وإلغاء تحدید الوجھ المجاور أنقوم بالتعلیم على  وبأخذ ھذا األمر
 ذلك مع النقر على Shiftنقر على الوجھ الذي نرید إلغاء تحدیده أو وبكبس ال ثم        Rبواسطة الخیار

ننا عندما نعین أنالحظ  )(Aالشكل إلىنھ یقوم بزیادة حجم الشكل وبالنظر اف مسافة ما وباعطاءه الوجھ

  یزید  Solidفرضا الوجھ العلوي للمكعب الخارجي ونعطیھ مسافة موجبة فان حجم المكعب 

  ما عندما نعطیھ مسافة سالبة فان ھذا الحجم ینقص أ

حد وجوه الفتحة داخل المكعب وأعطیناه قیمة موجبة فان فتحة المكعب الداخلي أما إذا قمنا بالتعلیم على أ
ما إذا قمنا باعطاءه قیمة سالبة فان الفتحة تكبر أي أن حجم أ Solidتصغر أي تزید حجم المكعب الكلي 

  المكعب الكلي ینقص 

  السالبة تنقص الحجم  Offsetالموجبة تزید الحجم و  Offsetوالنتیجة أن 

  لتحدید كل الوجوه ثم نعطیھ قیمة سالبة   Allإذا أردنا تكبیر الفتحة بكل االتجاھات تأخذ الخیار  ومثال

  color faces :األمر 

Modify              Solid Editing             color faces      

تظھر لدینا نافذة األلوان   )(Aنتقاء الوجھ بنفس الطریقة فمثال إذا قمنا بتحدید الوجھ العلوي للشكل ایتم 
  ختیار لون ما یتم طالء ھذا الوجھ باللون المحدداوب
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  copy  faces :األمر 

Modify              Solid Editing              copy  faces

 تتم طریقة االنتقاء بنفس األسلوب السابق وبأخذ األمر فان البرنامج یأخذ نسخة من الوجھ المحدد ویضعھا
وھذا    Regionعلى بعد المسافة بین النقطتین المحددتین ونالحظ أن السطح الناتج ھو سطح من النوع 

  Regionمؤلف من سطوح كثیرة من  Solidطبیعي كون 

    Color Edge :األمر 

Modify              Solid Editing              Color Edge    

حیث تظھر نافذة األلوان بعد  )(Aالمكعب شكل حافة من حواف ونستطیع بواسطة ھذا األمر تلوین أي
االنتقاء حافة أو أكثر ونقوم باختیار اللون المطلوب ونالحظ أن ھذا اللون ال یظھر في الرندرة ولكن یفیدنا 

  ھذا الخیار في رؤیة حافة ما بوضوح وعندما تكون الخطوط مشبوكة 

     copy   Edge:األمر 

Modify              Solid Editing              copy   Edge

  خذ نسخة من الحواف التي نقوم بانتقائھا أوھذا الخیار یفیدنا في 

  Imprint Edge :األمر 

Modify              Solid Editing              Imprint Edge   

  ومعناھا طباعة الحواف
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لیكن لدینا المكعب المبین بالشكل ولنقوم بنقل مركز اإلحداثیات إلى سطح ھذا المركز ونقوم برسم الدوائر 
  األربع بلون أخر 

3Dوبأخذ ھذا األمر فان البرنامج یطلب في سطر األوامر اختیار  Solid  بدون وحیث نختار المكعب ثم

Enter  یطلب انتقاء عنصر لیقوم بحفر علىSolid باالختیار وبدون وEnter ل البرنامج إذا ما كنا أویس

أي أن           Nأو االحتفاظ بھ وذلك باإلجابة ال        Yنرید إلغاء العنصر المصدر وذلك وباإلجابة  نعم 
البرنامج یقوم بحفظ الشكل على سطحھ ویحتفظ بالعنصر األساسي وإذا قمنا بھذا العملیة للدوائر األربعة 

  ومحفور علیھ الشكل المطلوب  (B)المبین  Solidالشكل  ینتج لدینا

وعلمنا على السطوح المحفورة األربعة  Extrude facesوعلى نفس ھذا الشكل لو قمنا بأخذ األمر 
وأعطیناھا قیمة سالبة أو موجبة فان ھذه السطوح تصعد إلى األعلى أو تنخفض إلى األسفل حسب 

     (C)نھا الشكل یاإلشارة المعطاة كما یب

ونستفید من ھذا األمر في القیام برسم الزخارف أو األشكال على األبواب وغیرھا ثم نقوم بحفر ھذه 
Embrintالزخارف أو األشكال وباألمر  Edge  ثم عمل لھاExtrude faces  سالب أو موجب حسب

  الشكل الذي نرید
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وھذه التعلیمة نسمیھا  Extrude facesوھناك تعلیمة نصف خفیة یمكن استعمالھا بدال عن التعلیمة  

  وھي   )   Ctrl +Alt(واختصارھا   Modelingنصف خفیة ألنھا حصرا موجودة في شریط األوامر 

Press خفیةالتعلیمة نصف ال pull    أي ضغط وشد  

  ور ونشد لویشبھ ھذا األمر في عملھ الشفاطة التي نمسك بھا لوح البل

وبالنقر المستمر مع   المؤشر فوق أي سطح فان ھذا السطح یتعلم أو یتحدد  ننا بأخذ األمر ووضعأأي 
نھ یمكن إعطاءه قیمة ما سالبة أو موجبة لیتم سحب أالسحب سلبا أو إیجابا یتم بثق ھذا السطح یدویا كما 

  (D)السطوح أو ضغطھا انظر إلى الشكل 

   Clean :األمر 

وقد تم إلغاءه في اإلصدارات الالحقة لسبب غیر   Auto cad2006إصداروھذا األمر كان موجودا في 

Imprintمعروف وھذا األمر كان یقوم بإلغاء جمیع التعدیالت في الشكل التي یقوم بھا األمر Edge      
  أي یلغي جمیع الحواف التي شكلھا األمر المذكور 

     Separate :األمر 

Modify                       Solid Editing                Separate  

   )ضم(أي عكس  )فصل(ومعناه 

والتعلیم على جمیع ھذه   Draw       Regionأي عدة مستطیالت وبأخذ األمر   لنقوم برسم عدة أشكال

  unionبأخذ األمر   Polyline تبعد أن كان Regionالمستطیالت فإنھا تتحول إلى سطوح من نوع 
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واحد  Regionن ھذه السطوح تتحد فیما بینھا وتصبح سطح االمذكورة ف Regionوالتعلیم على السطوح 

  )(Eن كانت غیر متصلة انظر الشكل او

  

ن األمر فان الفصل ال یتم أل Separateاألمر  لذلكوإذا أردنا إعادة فصل ھذه السطوح واستخدمنا  

  لیقوم بفصلھا    Solidیطلب األشكال 

             Modify                       Explodeذا قمنا باستخدام األمر او

في  unionمن ذلك أن عكس عملیة  نفصل عن بعضھا ونستنتجوعلمنا على ھذه السطوح المتحدة فإنھا ت 

   Separateولیست عملیة  Explodeھو العملیة  Regionسطوح 

استعمال األمر بأردنا فصلھا فإننا و Solid نوع و أكثر منلعنصرین أ unionما إذا قمنا بإجراء عملیةأ

Separate ذاھ نستطیع القیام بذلك ونستنتج من  

   Separateھي عملیة  Solidفي  unionأن عكس عملیة  

  

   Sliceالھام جدا  :األمر 

  Sl           اختصار األمر

حد الوجوه وجعلھ مستوي أكما في الشكل المبین وبوضع مركز اإلحداثیات على  Solidلیكن لدینا مكعب 

Mid Betweenونأخذ   Shift + یمنزر األ               عمل نقوم برسم دائرة على ھذا الوجھ بواسطة
2 Point   لتحدید مركز الدائرة في منتصف الوجھ ثم نقوم بنفس العمل على الوجھ المجاور ثم وباألمر

Ext           نقوم ببثق ھاتین الدائرتین حتى تصالن إلى الوجھ المقابل وباألمرSu          ونقوم بتفریغ
  ھاتین االسطوانتین لیظھر الشكل كما ھو مبین
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معنى ھذا األمر ھو  نإلقد قمنا بتقدیم ھذا الشكل لیكون تطبیقا عملیا على ھذه التعلیمة الھامة وسنرى ذلك 
  ل بمستوي معین كما تقوم السكین بقطع قالب الكاتو قطع الشك

  ھذا القطع یتطلب تحدید مستوي ما ھو مستوي القطع ویتم تحدید ھذا المستوي بطرق عدیدة  نإ

ید ھذا دفان البرنامج في سطر األوامر یطلب تحدید الشكل الواجب قطعھ وبعد تح      Slوبأخذ األمر 

الخیارات ھي  هین مستوي القطع وھذیفان البرنامج یقدم لنا خیارات عدیدة  لتع Enterالشكل وكبس 

كذلك خیارات تحدید المستوي في و 3D Mirrorوي التناظر في األمرخیارات  تحدید مست ھانفس

ھو خیار افتراضي    Ucsوفي  3D Mirrorفي   3pointsفرق بسیط وھو أن خیار  مع    Ucsاألمر

یتم تحدیده إما بكتابتھ مباشرة  3pointsرا بتعین النقط الثالث بینما في ھذا األمر فان خیار ننا نبدأ فوأأي 

  مباشرة ألنھ موضوع بین قوسین  Enterأو بكبس  Enterمع 

  وسنقوم بتطبیق ھذا األمر على الشكل الموجود لدینا 

أخرى ألخذ الخیار بین  Enterثم نكبس  Enterكامال  ثم  Solidونقوم بتحدید عنصر        Slأخذ األمر ن

   3pointsقوسین 

ثم یطلب النقطة  (A)وھنا یطلب البرنامج تحدید النقطة األولى من مستوي القطع ونحددھا كما في الشكل 

  وبتحدیدھا فان البرامج یطلب خیارین  (C)حیث نقوم بتحدیدھا ثم النقطة الثالثة  (B)الثانیة 

التي نرغب باإلبقاء علیھا وإلغاء الجھة األخرى حیث نقوم بالنقر على إما تحدید نقطة من الجھة .1
ھا أن تبقى فیقوم البرنامج بعملیة القطع في المستوي المحدد بثالث نقاط وإبقاء دالجھة التي نری

الجھة التي قمنا بالتعلیم علیھا وحذف الجھة األخرى
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حتى یتم اختیارھا وبأخذ  Enterوھو بین قوسین أي یكفي أن نكبس  <Both>أن نأخذ الخیار  وأ.2

نقوم   Moveألمرواإلبقاء على الجھتین وبا Solidھذا الخیار فان البرنامج یقوم بقطع عنصر 
بفصلھا عن بعضھا حتى تتوضح رؤیة القطع 

  ونتابع بقیة خیارات تعین سطح القطع 

غیر ضروري        view :الخیار- 1

 object :الخیار- 2

حد العناصر أو المستویات أوبأخذ ھذا الخیار فان البرنامج یطلب تحدید مستوي القطع  بالتعلیم على 
   2D polylineأو  2DSplineالموجودة مسبقا  مثل دائرة أو قطع ناقص أو قوس أو 

وي ویتم القطع  بموجبھتحیث نقوم بالتعلیم على ھذا العنصر المس

    Zaxisالخیار - 3

الموجب حیث یعتبر مستوي القطع ھو  Zإحداثیات ونقطة تنتمي إلى محور  دأنتقاء مبایطلب  حیث

الذي اعتبرناه مارا من  Zالمستوي المار من نقطة المبدأ التي اخترناھا والذي ھو عمود على المحور 
  مبدأ اإلحداثیات المختار إلى النقطة األخرى التي قمنا بتحدیدھا 

 Zن البرنامج یطلب تعین نقطة المبدأ ثم نقطة أخرى تنتمي إلى المحور اف         Zوبأخذ ھذا الخیار 
ومستوي  Zاألساسي إنما نحن قمنا باعتباره  Zالمعتبر وننتبھ ھنا أن ھذا المحور ال عالقة لھ بالمحور 

القطع یكون متعامد علیھ ومارا من نقطة المبدأ 

XY  ,   YZ   ,    XZ        :الخیارات 

ي أننا نطلب أن یكون مستوي القطع موازي ألحد المستویات الثالثة المذكورة ویبقى تحدید نقطة أ
  واحدة لیتحدد مستوي القطع الن المستوي كما نعلم یتحدد بنقطة ومستوي متوازي 

نھ في األمثلة السابقة والخیارات في تحدید المستوي كلھا تدور حول خط قطع مستقیم أنالحظ  
ریره في المنطقة الخاصة التي منھ یلزمنا خط قطع مكسر لیتم تاعملیا وخاصة في األبنیة  فولكن 
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نرغب مرور خط القطع فیھا ولذلك سنقوم باالستفادة من الخبرة العملیة في إیجاد خط قطع مكسر 
وبالتالي مستوي القطع المكسر لیظھر لنا تفاصیل القطع في األماكن التي نریدھا وخاصة في 

نیة وحیث أن البرنامج ال یؤمن لنا ھذا الخیار مباشرة ویتمحور الحل لھذه المشكلة في القیام األب
حیث  Ext      لشاقولي وإعطاء ھذا الخط بثق باألمر برسم خط مكسر على المسقط األفقي أو ا

مكسر وھذا السطح یمكن أن یكون مستوي  Planar surfaceینتج لدینا كما نعلم سطح من نوع 

  . وبذلك یتم تحقیق المطلوب  Sliceیعمل بموجبھ األمر  قطع
  
  

  : تطبیق 
رسم قوس في قاعدتھ لنقوم بتطبیق ما سبق على الشكل الذي لدینا والمبین في الصورة ولنقم ب

فان البرنامج یقوم من ھذا القوس بعد التعلیم علیھ وإعطاءه ارتفاع ما أعلى من  Ext      وباألمر

ویجوز لھذا السطح أن یكون سطح قطع في  Planar surfaceالمكعب یقوم ببثق سطح من النوع 

والتعلیم على الشكل كامال مع استثناء سطح         Slوبأخذ األمر  surfaceحال أخذنا الخیار 

Planar surface  بواسطةShift  یقدم لنا البرنامج خیاراتھ العدیدة الختیار سطح القطع حیث نقوم

حیث یتم قطع الشكل بواسطة مستوي  Planar surfaceوالتعلیم على السطح       Sبأخذ األمر 

حد أحیث الیوجد خیار لتعلیم على  Bothللخیار اإلجباري  Enterعلى شكل قوسي بعد أن نكبس 
  كما رأینا في المثال السابق بالغاهالمقطعین 

ولھذا األمر  
  عیبان 

العیب األول انھ یعطینا احد المقطعین وقد أزال ألوان األشكال األصلیة  انظر الصورة - 1
حد المقطعین كما أسلفنا ولكن یمكن تدارك العیب األول أنھ ال یمكننا إلغاء أالعیب الثاني - 2

لتي درسناھا قبل قلیل حیث یمكن أن نقوم بإعادة تلوین ا surface Colorبواسطة التعلیمة 
حد أن نقوم بعد انتھاء األمر بالتعلیم على أالسطوح التي نریدھا ویمكننا تدارك العیب الثاني ب

. نریده من ثم نقوم بحذفھ  المقطعین والذي ال
  

  : مالحظة 
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لمقطعین أو ألحدھما حتى نستطیع رؤیة القطع ل Moveبعد االنتھاء من األمر نقوم بعملیة 

" حد المقطعین ومن ثم تدویره أثم نقوم بالتعلیم على  Topوأفضل طریقة لذلك أن نأخذ الرؤیة 
  " انظر الشكل 

  
Objectتطبیق على الخیار 

ذ لدینا الشكل المبین ولنجعل مستوي العمل شاقولي ثم نقوم برسم دائرة تقطع ھذا العنصر وبأخ
ونقوم      oوالتعلیم على الشكل كامال واستثناء الدائرة منھا ثم نأخذ الخیار       Slاألمر 

   خراآلبالتعلیم على الدائرة  ثم النقر على نقطة من احد المقطعین الستبقائھ وإلغاء 

  
  

     Sliceتطبیقات عملیة على األمر 
خذ عدة  مقاطع فیھا ولذلك نقوم بحذف ألنأخذ مخطط الفیال الذي قمنا بانشاءه سابقا بمحاولة 

األدراج والمقاطع والمساقط للتخفیف من ثقل الملف ثم نقوم بإطفاء طبقة المشربیات والطبة 
تضرر المنظور األساسي للفیال ونقوم بأخذ أربع نسخ یلعدم الحاجة إلیھا في المقطع وحتى ال 

  بحالھا وعلى كل  نسخة سنقوم بأخذ مقطع مختلف   ةساسینھا ونترك األم
  

  : المثال األول 
  نأخذ النسخة األولى من منظور الفیال 

خذ الخیار أل Enterثم نكبس  Enterونعلم على منظور الفیال كامال ثم           Slونأخذ األمر

ثم نقوم بتحدید ثالث نقاط من مستوي القطع الذي نریده أن یقطع الفیال  3pointsاالفتراضي 
  إلى قسمین 

من منتصف وأسفل  ةثانی ةلذا نأخذ نقطة من منتصف وأسفل الدرجة األخیرة من المدخل ونقط
لنأخذ الخیار  Enterالقاعدة البیتونیة مقابل الدرج ونقطة ثالثة من منتصف السقف ثم نكبس 

  أي نطلب االحتفاظ بالمقطعین  Bothاالفتراضي 

ذلك یكون التعلیم أسھل وبأخذ بحیث یتم كبس المنظور على مستوي و Topنأخذ الرؤیة  ثم
حد المقطعین ونأخذ األمر أحد المقطعین وسحبھ كما یمكن أن نعلم على أاألمر والتعلیم على 

Rotate   انظر الشكل - 30درجة والمقطع األخر  30وندوره   
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  : المثال الثاني 
 Sl   خذ مقطع عرضاني في ھذا المنظور وبأخذ األمر أنأخذ النسخة الثانیة من الفیال ونرید 

 3pointsمرة أخرى ألخذ الخیار  Enterثم نأخذ  Enterونقوم بالتعلیم على كامل الشكل ثم 
البیتونیة والیھم  ثم نحدد منتصف القاعدة البیتونیة من األعلى نقطة ثانیة ثم منتصف القاعدة

ثم نجعل الرؤیة  Bothألخذ الخیار االفتراضي  Enterسواء كانت العلویة أو السفلیة ثم نكبس 

Top  انظر الشكل " لتحریك المقطعین أو تدویرھما كما رأینا في المثال األول "  

  
  : المثال الثالث 

في اختیار النقط ولكن ماذا  في المثال األول والثاني ھما حالة خاصة 3pointsبالنسبة للخیار 
  نفعل إذا كنا نرید القطع من مستوي ما غیر المستوي المنصف 

ونقوم برسم خط  Topولحل ھذه المشكلة فإننا نأخذ نسخة من منظور الفیال ونأخذ الرؤیة فیھا  

ونقوم بالتعلیم على ھذا  Swفي المكان الذي نرید أن یتم القطع بھ ثم نقوم نعود إلى الرؤیة 

حسب الشكل وبذلك  (40)أو  (30) سماكة نقوم بإعطاء    propertiesالمستقیم ومن نافذة 
یتحدد لدینا مستوي من األسالك یمكننا انتقاء النقط علیھا لتحدید النقط الثالث لمستوي القطع ثم 

لیتم القطع في المكان  نتابع العمل كما في السابق وبعد إجراء القطع نحذف مستوي األسالك
   Rotateأو  Moveونعمل  Topالذي نریده ثم نأخذ 

  
  : المثال الرابع 

  في ھذا المثال نرید أن یتم القطع بشكل منكسر حتى یمر بالنافذة أو األبواب مثال 
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منكسر یمر بالباب  polylineونأخذ خط  Topولذا نأخذ النسخة الرابعة ونجعل الرؤیة علیھا 

ونعطیھ ارتفاع  polylineونعلم على الخط          Extثم نأخذ األمر " انظر الشكل " ة والنافذ

 Swعلى خط القطع المفترض ونأخذ الرؤیة  Planar surfaceما  حیث یتشكل لدینا سطح 

من التعلیم  Planar surfaceوالتعلیم على كامل الشكل واستثناء سطح      Slوبأخذ األمر 

  Enterثم نكبس  Shiftبكبس 

 ٍ الختیار  Enterونكبس  Planar surfaceونقوم بالتعلیم على سطح  S    ثم نأخذ الخیار

Both   
عن كل عنصر محدد من الشكل لیقوم بقطعھ ودائما نحن نجیب  بالسؤالوھنا یقوم البرنامج 

ھنا أن  حتى تنھي جمیع العناصر من القطع ویجب االنتباه Enterثم  Enterثم  Enterبكبس 

یجب أن یكون قاطعا للشكل كامال فإذا كان فوق القاعدة ولیس  Planar surfaceمستوي 
  قاطعا لھا فان البرنامج ال یقوم بقطع القاعدة مثال 

 Rotateأو  Moveوبأمر  Topعلى الرؤیة  Planar surfaceوأخیرا نقوم بحذف سطح 
  نقوم بسحب المقاطع أو تدویرھا 

  
  : المثال الخامس 

بالنسبة لھذا البناء حیث  Topناه سابقا نأخذ الرؤیةأنشأنرید عمل مقطع منكسر للبناء الذي 

األبواب حیث نكسره كما نرید وبأخذ  یمثل خط القطع ویمر من النوافذ أو polylineنرسم خط 

أعلى من  properties من رتفاعااوإعطاءه  polylineوالتعلیم على خط  Ext     األمر

   Planar surfaceالمبنى یتشكل لدینا مستوي قطع 

        Sونأخذ الخیار  Enterواستثناء سطح القطع من التحدید ثم نكبس  Sl    وبأخذ األمر

الختیار إبقاء  Enterثم نكبس  Planar surfaceونعلم على سطح القطع والذي ھو سطح 

حتى یقوم البرنامج بقطع ……… Enterثم  Enterثم  Enterنكبس  ىونبق Bothالمقطعین 

متتالیة ثم نقوم  Enterجمیع عناصر المبنى المارة بخط القطع ویمكن أن تبلغ أكثر من خمسین 

للمقطعین أو احدھما أو نقوم بعمل  Moveونقوم بعمل  Topبحذف مستوي القطع على الرؤیة 

Rotate  حتى یمكننا مشاھدة المقطع واضحا .  
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  :   Shell األمر

Modify            Solid Editing             Shell  

  وبأخذ األمر فان البرنامج یطلب في سطر األوامر تعیین عنصر    Boxلنرسم 

solid 3D  وبتعین العنصر الصلب فان البرنامج یقوم بتعیین كافة الوجوه وذلك على عكس طریقة انتقاء

لكل الوجوه  Offsetفان البرنامج یطلب قیمة ما لتكون  Enterالوجوه في األوامر السابقة وبكبس 

جوه بقدر تاركا مسافة صلبة حول جمیع الو  Boxوباختیار ھذه القیمة فان البرنامج یقوم بتفریغ قلب 

باألمر  Boxالقیمة التي تم إعطاءه لھا ولكن عملیا ال نرى ھذا التفریغ إال إذا قمنا بعمل قطع في ھذا 

Slice    أنظر الشكل وتحقق من ذلك (حیث یظھر الفعل الذي قام  بھ األمر(  
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الموجود لدینا وبأخذ األمر فان البرنامج یطلب تعیین  Boxولفھم ھذه التعلیمة بشكل أوضح فإننا نأخذ 

  حیث تتعین جمیع الوجوه  Boxالجسم الصلب ونقوم بالنقر على أي نقطة من 

وتابعنا العمل ولكن ھنا ولفھم  Enterوكنا في المثال السابق قد تركنا جمیع الوجوه معلمة وكبسنا 

كامال بالنقر على نقطة منھ وبالنظر إلى سطر األوامر  Boxالموضوع بشكل أدق كما قلنا فإننا بعد تعلیم 
حد الوجوه وھو أمر افتراضي ولذا فإننا دون أن نكبس أنالحظ أن البرنامج یسألنا إذا كنا نرید إلغاء تعلیم 

Enter  حد الحروف یعلم أنقوم بإلغاء تعلیم كافة الوجوه بالنقر على حروفھ ویجب االنتباه أن النقر على
  مجاورین لھذا الحرف الوجھین ال

نقوم بتعلیم جمیع الوجوه عدا الوجھین األمامي والخلفي ویكون ھذا          Aأي  addثم وبأخذ الخیار 

 )(Bثم نعلم الحرف   2)-(1فیتعلم الوجھان المجاوران لھ  )(Aالتعلیم على الشكل حیث ننقر على الحرف 

فیتعلم  )(Cثم نعلم الحرف  )(2المواجھ للوجھ  )(3المعلم سابقا  )(1فیتعلم الوجھان المجاوران لھ ھما 

  ما اتم )(1المقابل للوجھ  )(4المعلم سابقا  )(2الوجھان 
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الوجھ األمامي المواجھ لنا بالرسم والخلفي المقابل لھ وال یھمنا  عدا وبذلك تكون جمیع الوجوه قد تعلمت
  كانت حروفھما تبدو معلمة  إن

في مثالنا  (30)وباعطاھا قیمة ما مثال  Offsetلیطلب البرنامج تحدید قیمة  Enterر على ثم نقوم بالنق

وقد ترك سماكة مقدارھا  Boxنالحظ بالنظر إلى الشكل أن البرنامج قد قام بتفریغ  Enterالسابق وبكبس 

للوجوه التي قمنا بتعلیمھا بینما فتح الوجوه التي لم نقم بتعلیمھا وھي الوجھ األمامي والخلفي كما  (30)
  یوضحھا الشكل 

  

      Shellتطبیقات على األمر 

: صنع علبة محارم - 1
 ولنقم  )@ (125,50,68داخلھ بأبعاد  Boxولنرسم   )@ 250,125,70(بأبعاد  Boxلنقم برسم 

   (Z)على المحور  (2)الداخلي مقدار   Boxبرفع  Moveباألمر 

الخارجي أي یصبح على شكل صندوق فیھ  Boxالداخلي من  Boxنقوم بطرح          SUوباألمر 

والتعلیم على الصندوق المبین  Shellوبأخذ األمر  (A) )انظر الشكل  (حفرة على شكل صندوق 

نقوم بإلغاء تعلیم جمیع الوجوه للصندوق وكذلك إلغاء جمیع الوجوه  Enterوبدون  في الشكل ثم

  )الفتحة  (للحفرة داخل الصندوق أي الصندوق الداخلي 
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ونقوم بالتعلیم على الوجوه كافة للصندوق الخارجي فقط بالطریقة التي  Aثم نأخذ األمر     

الیمینيفینتج الشكل  Offsetونعطي  Enterشرحناھا ثم نكبس 

:  ةتصوین- 2
المرسوم ثم  Boxوالتعلیم على  Shellوبأخذ األمر    )@ 1500,500,150(بأبعاد  Boxلنأخذ 

والتعلیم على الوجوه الجانبیة   Aنلغي تعلیم كافة الوجوه ونأخذ األمر       Enterخذ أوبدون 

والخروج من األمر  Enterثم كبس  (20)بقیمة  Offsetثم إعطاء  Enterوالوجھ السفلي وكبس 

   ةالذي یمثل التصوین (B)وبذا ینتج الشكل 

  

: رسم الخزن المطبخیة - 3
     )@ 60,40,90(مطبخیة أبعادھا  ةلنحاول إنشاء خزان
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  ونرسم صندوق باألبعاد المطلوبة  Boxلنأخذ األمر 

نزیل تعلیم كافة الوجوه ثم نأخذ  Enterثم وبدون  Boxونقوم بالتعلیم على  Shellنأخذ األمر

ونقوم بالتعلیم على كافة الوجوه عدا الوجھ األمامي بطریقة التعلیم على حرف حیث  Aاألمر     
یتعلم الوجھان المجاوران لھ وھكذا نعلم الوجوه الجانبیة والوجھ العلوي والسفلي ونبقي الوجھ 

ثم  Enterثم نكبس  )(4بمقدار  Offsetثم نقوم باعطاءه  Enterاألمامي دون تعلیم ثم نكبس 

Enter  ظھر لدینا شكل یمثل الخزانة المطبخیة ولتوضیح الرؤیة نأخذ یللخروج من األمر حیث

   (240)بزاویة         Vpاألمر 

أي تكون أبعاده الكلیة  )(3على المسقط الداخلي الفارغ للخزانة وارتفاعھ  Boxثم نقوم برسم 

برفعھ إلى منتصف الخزانة وھذا الشكل یمثل رف الخزانة  Moveونقوم باألمر  )52,36,3(

  و تغییر تباعد الرفوف عن بعضھا أ ةرسم أكثر من رف لھذه الخزان Copyویمكن باألمر 

بواسطة ثالث  X Zاآلن نقوم بنقل المستوي العمل إلى الوجھ األمامي للخزانة أي إلى المستوي 
نقاط حیث نبدأ من زوایا الخزانة السفلیة الیمینیة والنقطة األخرى باتجاه عرض الخزانة والثالثة 

  باتجاه عمق الخزانة 
یمثل درفة الخزانة الثانیة  آخرمستطیل  یمثل درفة الخزانة األولى و ثم نقوم برسم مستطیل

وبذا  )(3الخزانة إلى الخارج بمقدار  تيمثالن درفنقوم ببثق المستطیلین الذین ی Extوباألمر       
  الخزانة جاھزة  تيتصبح درف

وعلى ھذا الوجھ نقوم برسم ثم نقوم بنقل مستوي العمل إلى الوجھ الخارجي لدرفة الخزانة األمامي 
ونقوم برسم زخرفة على ھذا الوجھ  )(6یبعد عن حرف باب الخزانة  Offsetبواسطة  مستطیل

نقوم       peوبالنسبة إلى مثالنا سنقوم برسم قوس في أعلى ھذا المستطیل ثم وباألمر كما نشاء 

  وتنظیف داخلھ          Xوطبعا بعد تفجیر المستطیل  Polylineبتحویل المستطیل والقوس إلى 

 یةواثم نقل مبدأ اإلحداثیات إلى ز                   UCSمستوي العمل إلى وضعھ العادي  ةداثم بإع
  المستطیل الداخلي السفلي الذي نرید رسم الزخرفة علیھ

  ومن (2.5)ومن نقطة اإلحداثیات ھذه نرسم دائرة نصف قطرھا  

Tools      options        (30و )(10نقوم بزیادة قیم خطوط الكونتور إلى(   

 Polylineوالتعلیم على خط         Pخذ الخیار أوبالتعلیم على الدائرة و Ext     وبأخذ األمر 

بنسخ ھذه  نقوم C0pyوباألمر    Polylineحیث تنبثق الدائرة على مسار خط  ھبإنشائالذي  قمنا 
  الزخرفة إلى درفة  باب الخزانة الثانیة 

نتج معنا الشكل ینقوم بطرح حجم الزخرفة الناتجة من حجم درفة الباب ل          SUثم وباألمر
  المبین 

على المستوي العادي ویكون ھذا المستطیل  خزانةكما یمكن أن نقوم برسم مستطیل في أعلى ال
زائد إلى األمام حیث یمثل شرشف  الخزانة العلوي ویمكن رسم قوس علیھ مثال ثم تحویل الشكل 
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ویمكن على خط الشرشف األمامي رسم خط (2)م بثقھ إلى األعلى بسماكة ث Polylineإلى 

Polyline      كما ونقوم بعمل بلوكة على شكل دائرة سبوت وباألمرMeasure   یمكن توزیع

   Polylineھذه السبوتات على خط 

 (30)على مستوي العمل  األساسي بقطر حوالي polygonیمكن رسم خزانھ زاویة وذلك برسمو

نقوم بتفریغھ وإنشاء   Shellوباألمر   (90)بارتفاع  Ext     وإعطاء أضالع خمسة ثم نعمل لھ 
  رف لھ انظر الشكل

   

  
  :   Helix األمر

Draw               Helix                   
  ولیس لھا اختصار 

      Modelingإال انھ موجود في شریط األوامر  Drawوعلى الرغم من كونھ في قائمة 
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      Number of turnsیساوي  (3)فات ھوعلى سطر األوامر عدد الل أعندما نأخذ ھذا األمر نقر

Twist = ccw    ھو عكس دوران عقارب الساعة  فاتأي أن دوران اللCounter clock wise
برنامج أن نبدأ بتحدید نقطة المركز لدائرة الحلزون ثم یطلب تحدید نصف قطر الثم یطلب  

القاعدة السفلیة ثم یطلب إعطاءه نصف قطر القاعدة العلویة ثم یطلب إعطاء ارتفاع للحلزون 
ویفیدنا ھذا الخیار في أن نتخذ من ھذا  (2D)فان الحلزون یتحول إلى (O)وبإعطاء ھذه القیمة

السقف بشكل حلزوني  توزیع الشجر علیھ في الحدائق أو توزیع سبوتات فيلسار م (2D)الحلزون 

  رة عن بلوكات باعتبار العناصر الموزعة من شجر وسبوتات عاو Measureبواسطة األمر

ونصف قطر القاعدة  (50)وبأخذ األمر وتحدید نقطة المركز ولنفرض نصف قطر القاعدة السفلیة 

  مثال  (300)ارتفاع  وبإعطائھرتفاع الدید اثم یطلب تح (250)العلویة 

على عدد  (300)وھنا یقوم البرنامج برسم ھذا الحلزون الفراغي حیث یقوم بتقسیم االرتفاع الكلي 

یر جمیع القیم المعطاة للحلزون من یویمكن تغ (100)فة واألخرىفیترك مسافة بین الل (3)اللغات 

القاعدة السفلیة أو العلویة أو ارتفاع أو اتجاه الدوران یر قطر یحیث یمكن تغ  Propertiesنافذة 
ات بأخذ ھذا األمر وتحدید المركز ونصف قطر القاعدة السفلیة ونصف قطر القاعدة فأو عدد الل

  العلویة وقبل تحدید االرتفاع یقدم لنا البرنامج عدة خیارات 
       Axis end point :الخیار.1

أو   Xفإننا نستطیع تولید النابض باتجاه            Aویعني بثق باتجاه نقطة محدودة وبأخذ األمر 

Y   أوZ   أو أي نقطة نقوم بتحدیدھا ولیست فقط باتجاهZ  خذ األمر أقبلA             

                      Turns :الخیار.2
لتحدیدھا وذلك   Propertiesت دون اللجوء إلى نافذة فاوھذا الخیار یفیدنا في تحدید عدد الل

   Tباألمر       

           Turn Height :الخیار.3
 (600)ة الواحدة فإذا فرضنا مثال االرتفاع الكلي فیمكن تحدید ارتفاع الل       Hوبھذا الخیار 

  ات یجب أن تكون  عشر لفات ففان عدد الل          Hمر األة الواحدة بفوقمنا بتحدید ارتفاع الل
  

  : مالحظة ھامة 
ونحدد المركز ونصف القطر السفلي ونصف القطر العلوي حیث  Helixعندما نأخذ األمر 

وقمنا  Tیطلب البرنامج بعدھا تحدید االرتفاع فإذا أخذنا ھنا قبل تحدید االرتفاع الخیار     
الرتفاع وقبل أن نحدد االرتفاع عدنا لنأخذ ات فیعود البرنامج لیطلب تحدید افبتحدید عدد الل

ة الواحدة نالحظ ھنا أن البرنامج ال یعود یطلب االرتفاع فوقمنا بتحدید ارتفاع الل      Hاألمر 
  ة الواحدة فات بارتفاع اللفالكلي الن ھذا االرتفاع قد تحدد لدیھ بضرب عدد الل

    Twistالخیار .4
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  دوران الحلزون وباألمرویفیدنا الخیار في تحدید جھة 
 W            ccw  فان الحلزون یدور عكس عقارب الساعة  

     W            cw   فان الحلزون یدور مع عقارب الساعة  
  

  :   1مالحظة 

ات فلتحدید عدد الل      Tات غیر كاملة وذلك بأخذ األمرفیمكن للحلزون أن یأخذ شكل ل

فان البرنامج یعطینا شكل  (0.6)بإعطائھ فرضا لو قمنا و (1) اقل منئھ رقم كسري أي وإعطا

  منھا باالرتفاع المحدود  %60ة بمدار ففیھ جزء من ل
  

:   2مالحظة 

ھناك مشكلة غیر محلولة في ھذا األمر وھذه المشكلة ھي في تحدید نقطة بدایة الحلزون حیث أن البرنامج 
إذا كنا نرید أن یبدأ  ؟ تحدید مركز دائرة الحلزون فما الحل ال یطلب تحدید ھذه النقطة ولكن یطلب

   ةأو جھة معین ةالحلزون من نقطة معین

ونقوم بتحدید مركز دائرة الحلزون السفلیة فان بدایة  Helixعندما نأخذ األمر  ھبالخبرة العملیة نالحظ أن
  شر أثناء تحدید ھذه الدائرة ؤالحلزون تكون عند نقطة وقوف الم

یساوي  (B)إلى   (A)مثال نقوم برسم مستقیم من النقطة  (A)ذلك إذا كنا نرید أن یبدأ الحلزون من نقطة لو
نصف قطر القاعدة السفلیة وعندما نأخذ األمر ویطلب البرنامج تحدید مركز القاعدة السفلیة نقوم بالنقر في 

لنقر أو نكتب في سطر األوامر نصف وإما أن نقوم با  (A)ثم نقوم بوضع المؤشر في النقطة  (B)النقطة 

وبالتالي فقد تمت السیطرة على ھذا   (A)من النقطة  أالقطر ونتابع األمر وھنا نالحظ أن الحلزون بد
  الموضوع

   

:   3مالحظة 
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ذكرنا في دروس سابقة أن ھناك نوع خامس من الخطوط إضافة إلى الخطوط األربع التي 
نھ في أھو النوع الخامس من الخطوط ونقول اآلن  Helixنعرفھا وحان الوقت اآلن لنقول أن 

  : االتوكاد یوجد خمسة أنواع من الخطوط وھي 
1 -        )Line  (

2 -        )Polyline (

3 -        )Spline (

4 -3D Polyline    )            (

5 -Helix)          (

             

             Sweep:األمر

  ومعناه سحب على بثق وفق مسار معین   

Draw               Modeling                Sweep                             

10 , 5نقوم في ھذا األمر بالتقلیل من عدد خطوط الكونتور لوضوح الرؤیة ونأخذھا تقریبا  وتطبیق ) (
  ھذا األمر بسیط 

والتعلیم  Sweepولنرسم في بدایتھ دائرة على مستوي العمل العادي وبأخذ األمر  Helixفمثال لدینا خط 

بعد االنتظار قلیال یقوم البرنامج بإیقاف و Enterدون  Helixثم التعلیم على  Enterعلى الدائرة ثم 
  )انظر الشكل (مستوي المقطع والذي ھو الدائرة وجعلھا عمودیة على المسار في مركز الدائرة 

   



www.syriabuild.com

454من  375صفحة 

  وقبل التعلیم على المسار یوجد عدة خیارات لذلك  Enterوبأخذ األمر والتعلیم على المقطع وكبس 

   Base point :الخیار.5
منھا  ابتداءان البرنامج یطلب تحدید نقطة ما لیتم السحب والبثق اف B  وبأخذ ھذا الخیار      

في  Sweepعلى المسار الذي نحدده ثم نحدد المسار ونستفید من ھذا الخیار في بدء مسار 
  النقطة التي نریدھا 

نھ لو كانت المشربیة ھي المقطع فان توزیعھا یتم بشكل أفمثال في رسم مشربیات الفیال نالحظ 
مركزي على المسار بینما ھي عملیا تكون على طرف الدرج لو كان الدرج ھو المسار ولذلك 

  عندما نحدد النقطة على طرف الدرج مثال فان المشربیات تأتي في مكانھا 
  

  : تطبیق عملي 
  

مع وجود مشربیات إلى جانب الدرج في إحدى الفیالت  نرید رسم شاحط درج حلزوني 
  ودرابزین على شكل بوري فوق المشربیات 

   (250)ة واحدة ویكون نصف قطر القاعدة السفلیةفبأخذ األمر نقوم برسم حلزون بل- 1

 (400)واالرتفاع  (250)ونصف قطر القاعدة العلویة 

بیة ونقوم بلصقھا على من مثالنا السابق في الفیال لنذھب إلى ذلك الملف ونقوم بنسخ المشر- 2
نتقاھا انقوم بصنع بلوكة من شكل المشربیة ونقوم بتسمیتھا و        Bملفنا الحالي وباألمر 

unitوتحدید نقطة المسك والوحدة  less
Divنأخذ األمر - 3 حیث نقوم           Bونختار الحلزون الذي قمنا برسمھ ونأخذ الخیار        

بإعطاء البرنامج اسم البلوكة وھي المشربیة التي قمنا بإدخالھا بلوكة قبل قلیل ثم نكبس 
Enter  ثمY       د توزیعھا على الدرج ولنفرض ثم ندخل عدد المشربیات الذي نری

فیقوم البرنامج بتوزیع ھذه المشربیات على مسار الحلزون  (20)أنھا

ثم نقوم بالتعلیم  Enterونعلم على الدائرة ثم  Sweepذ األمر ونأخ )5(لنرسم دائرة بقطر - 4
نھ تم أعلى المسار حیث نحصل على درابزین للدرج على شكل بوري مصمت ونالحظ 

لنرفعھ إلى أعلى المشربیات   Moveبثق البوري في أسفل المشربیات ولذا نأخذ األمر 

 Sweepوبأخذ األمر  (10)وعرض  (120)نقوم برسم مستطیل یمثل شاحط الدرج بطول - 5

ثم التعلیم على الحلزون نالحظ أن البرنامج یقوم برسم  Enterوالتعلیم على المستطیل ثم 
شاحط الدرج ونالحظ أن المشربیات  والبوري أصبحا في منتصف ھذا الشاحط وھذا غیر 

ثم نعلم على  Sweepمنطقي ولذا نقوم بحذف ھذا الشاحط ونعود مرة أخرى ألخذ األمر 

        Bوھنا نقوم بأخذ الخیار  Enterالمستطیل الذي یمثل المقطع شاحط الدرج ونكبس

مع زر أیمن وننقر  Shiftحیث نكبس (5)ونعین لھ نقطة تبعد عن طرف المستطیل بمسافة 
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وبعدھا نقوم بالنقر على المسار حیث یقوم البرنامج  (5)على زاویة المستطیل ونأخذ مسافة 
برسم الشاحط وتكون المشربیات والبوري مرسوم على بعد خمسة من طرف الشاحط 

  وبذلك یتم انجاز العمل وللنظر إلى الرسوم التالیة والتي تبین مراحل تطبیق ھذا التمرین 

درج عادي وذلك بعد رسم  ویمكن االستفادة من تطبیق شاحط الدرج عندما نقوم برسم
نقوم بتوحید ھذا الشاحط مع الدرجات كما       uniالدرجات نقوم بتنفیذ ھذا الشاحط وباألمر 

  في الدرج الحلزوني 

  

  

     Scale :الخیار
والتعلیم على  Sweepلدینا حلزون ما ولیكن لدینا مقطع على شكل مستطیل وبأخذ األمر 

حیث یطلب البرنامج إدخال عامل    Scaleالمستطیل قبل أن نعلم المستطیل لنأخذ الخیار 

  Enterثم   (2.5)التكبیر أو التصغیر وباعطاءه القیم 
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وبعد التعلیم على المسار یقوم البرنامج ببثق مقطع المستطیل بشكل متزاید بحیث تصبح قاعدتھ 
  العلیا مرتین ونصف من قیمة قاعدتھ الصغرى أي مقطع المستطیل 

         Twist   :الخیار
 (500)ونصف قطر قاعدتھ الصغرى  (600)ة واحدة وارتفاعھ فلیكن لدینا حلزون من ل

   (40*400)ولدینا مقطع أبعاده  (500)ونصف قطر قاعدتھ الكبرى 

حیث یطلب  Twistواخذ الخیار   Enterوالتعلیم على المقطع ثم  Sweepوبأخذ األمر 
من اجل اللف والصف  كنكلعرضاني من اجل السماح للباناتجاه االزاویة  ئھالبرنامج إعطا

  ار الحلزونيمثال والتعلیم على المس (20)وبإعطائھ زاویة
الطریق  الذي یحدث أن البرنامج قام ببثق ھذا المقطع على مسار الحلزون ویكون مقطع ھذاو 

فان الزاویة تمیل إلى الداخل  )-(20زاویة  ئھوإذا قمنا بإعطا (20)مائل إلى الخارج بزاویة

  (20)بزاویة مقدارھا 
وطبعا في الطرقات السریعة تعطى ھذه الزاویة بمیل إلى الداخل تتزاید حسب تزاید السرعات 

  وذلك من اجل التغلب على القوة النابذة الناتجة عن دوران السیارة السریع 
  
  

  : تطبیق 
والتعلیم على مقطع المستطیل  Sweepلیكن لدینا حلزون ما مع مقطع مستطیل وبأخذ األمر 

   Bاألمر  ئھوبدل أن نعطي قیمة الزاویة كما في المثال السابق نقوم باعطا       Tیار خذ الخأو
  فنحصل على شكل یشبھ قشور البرتقال    
  

   ومعناه محاذاة         Alignment :األمر
        المسار فإذا قمنا بأخذ الخیار خذألدینا الحلزون والمقطع المبین بالشكل وبأخذ األمر وقبل 

A فان البرنامج یقول:  
  ھل أقوم بجعل المقطع عمودي على المسار ثم أقوم ببثقھ على طول المسار 
  وھو افتراضي فیقوم البرنامج بجعل المقطع عمودي على المسار ثم یقوم ببثقھ  Yesجبنا أفإذا  

فان البرنامج یترك المقطع كما ھو ویقوم فقط بسحبھ على المسار أي  Noفي حال اإلجابة و
  یظھر بشكل ورقي أو قشرة واألشكال المبینة تظھر النوعین من البثق
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   Sweepتطبیقات عملیة على األمر 
  
والتعلیم على المقطع  Sweepلیكن لدینا مسقط ولدینا مقطع على الشكل المبین وبأخذ األمر - 1

لى المسار نحصل على شكل دیكور للسقف كما ھو مبینثم التعلیم ع

 

نحول           Regنرسم مستطیل  داخلھ ثم باألمر   Offsetرسم مستطیل  وباألمرلنقوم ب- 2

نحول مستطیل إلى سطح واحد        Suوباألمر Regionالمستطیلین إلى سطحین من نوع 

Region  مفرغ ولنقوم برسم خطPolyline  مكسر على شكل خطوط تكییف أو عبارات

شكل المبین علما أن المسار الخذ المسار ینتج أوالتعلیم على المستطیل و Sweepوباألمر 

وننقر على  Bمركز المستطیل ولو أردناه في طرف المستطیل نأخذ الخیار         فيیكون 
  طرف المستطیل
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ثم  Regionة داخلھا ونحول السطحین إلى نرسم دائر Offsetلنرسم دائرة ما وباألمر - 3

مساره متعرج وبأخذ  Polylineمفتوح ولنأخذ خط  Regionنحولھما إلى        Suوباألمر 

المفتوح ینتج لدینا أنبوب على مسار خط  Regionوالتعلیم على سطح  Sweepاألمر 

Polyline المرسوم والذي یمكن أن یمثل خطوط الصحیة أو المجاري أو أنابیب الغاز  

  لألعلى فیصبح المسار خط قناة مفتوحة لألعلى Uویمكن أن یكون المقطع حرف             

 

  Loft :األمر

Draw               Modeling                Loft                                 

 Conceptثم نكبس  F1ثم نكبس زر  Loftوذلك بأخذ األمر  Helpإلى عمل ھذا األمر من خاللننظر ل
وبالكبس على سھم الفیدیو یبدأ بالعمل أي إذا كان لدینا مستویات فوق بعضھا وبأخذ األمر والتعلیم علیھ 

  تتحول إلى جبال 

  لنفرض أن لدینا مستطیالت متمركزة وفوق بعضھا في مستویات 
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على األقل فان البرنامج یقدم لنا خیارات للعمل  Enterاألمر والتعلیم على مستویین أو ثالثة ثم  وبأخذ
  بینھا الخیار االفتراضي 

  

Crossالخیار  sections only     

یشبھ المرتفعات وھناك لھذا الخیار  Solidخذ ھذا الخیار یتشكل لدینا جسم من نوع أأي   Enterوبكبس 

  )الشكل المبینانظر إلى (نافذة فیھا خیارات 

   

     Guidesالخیار 
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   مع بعضھا ویشترط في تطبیقھ أن تكون العناصر متمركزة

   Pathالخیار 

  وتطبیقھ صعب واختصاصي 

    Section plane:األمر

Draw               Modeling                Section plane            

وبأخذ األمر فان البرنامج یطلب اختیار وجھ أو أي نقطة لیعمل علیھا وجھ ولنفھم ھذا األمر نقوم برسم 
Box  تخترقھ ثالث اسطوانات مفتوحة وباألمرSL           نقوم بقصھ إلى نصفین لنأخذ إحدى النصفین

  لنجري تطبیقاتنا علیھ 

   )انظر إلى الشكل (

  إذا أخذنا األمر وقمنا بالتعلیم على نقطة من الشكل فانھ یتم تشكیل وجھ على الوجھ السفلي للمقطع ف

حتى یتشكل الوجھ المطلوب على وجھ القطع  ولذلك نقوم بنقل مستوي العمل إلى المستوي الشاقولي
  وھناك خیارات لألمر  الشاقولي

ال یمكن تطبیقھ      Draw section  الخیار - 1

    Orthographicالخیار - 2

       Section plane :األمر

  عند تطبیق ھذا األمر یجب أن یكون ھناك شكل واحد فقط في الملف : مالحظة ھامة 
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   Ortho graphicدراسة أوضاع الخیار 

  یتاح لنا في سطر األوامر عدة خیارات            Oوبأخذ ھذا الخیار

    F             أمامي        Front:الخیار 
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ووضع شبك ناعم فوق القطع    Sliceاألساسي من منتصفھ وكأنھ عمل لھ  Boxحیث یقوم البرنامج بقطع 

  لیظھره

   

                     A  خلفي        Pack :الخیار  

  عمل إنما من الخلفالیقوم بنفس 
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Top :الخیار               T                        

  یقوم بنفس العمل من األعلى 
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            Bottom              B :الخیار  

  یقوم بنفس العمل من األسفل

   



www.syriabuild.com

454من  386صفحة 

Left                                 L:الخیار  

  یقوم بنفس العمل من الیسار

   

Right                              R:الخیار  

  یقوم بنفس العمل من الیمین 
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3Dتشطیبات 
أو  Frontأو  Rightأو  Leftأو  Bottomأو   Topسابقا إذا أردنا رؤیة معینھ فإننا نأخذ- 1

back أوSW  أوSE أوNE   أوNW ……… 

ھنالك من تعلیمات الرؤیة ما  إلى

  للزاویة  240بقیمة         VPأو إذا كنا نرید توضیح للرؤیة فإننا نأخذ األمر 

مع البكرة في الماوس فان المؤشر یتغیر وبسحب  Shiftننا عندما نكبس الزر ألكننا نالحظ 

دورة  Zن ندور الشكل بسرعة حول المحور أیمكن  ھنأوالبكرة نالحظ  Shiftالفارة مع كبس 
كاملة

        Suالمبین في الرسم وبداخلھ فتحة اسطوانیة قمنا بفتحھا باستخدام األمر   Boxلدینا  - 2

وأي تعلیم على الفتحة یعلم الجسم كلھ  اواحد اصلب اوالفتحة بداخلھ ھما جسم Boxن أأي 
؟فماذا إذا أردنا تغییر مكان الفتحة كما في الشكل أو حذفھا 
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ومع استمرار   Selectفان المؤشر یتحول إلى شكل مربع أي   Ctrlنھ عندما نكبس أنالحظ 

ن الفتحة االسطوانیة تتعلم بمفردھا دون جسم أوالتعلیم على الفتحة نجد  Ctrlالضغط على زر 

Box  وبعد تعلیم الفتحة یمكن اخذ األمرMove یك الفتحة كیفما نشاء  أو ال إلغائھا باألمر رلتح

Delete   لھا وكأنھا كتلة مستقلة عن البرنامج یعام أن أيBox  

 

    Chamfer                             CHAتعلیمة - 3
ولكن عندما  2Dھناك تعلیمات في االتوكاد تسمى نصف خفیة أي أنھا تكون مثال تعلیمة 

  وبالعكس  3Dفإنھا فورا تتحول إلى تعلیمة كاملة في   Solidنأخذھا ونعلم على جسم 

ومن ھذه  2Dولكن فجأة أحیانا تتحول إلى تعلیمة  3Dھي تعلیمة   Alignفمثال تعلیمة

تظھر على سطر األوامر          CHAاألمر  وبأخذChamferالتعلیمات نصف الخفیة

المبین  Boxخیارات ھذا األمر ولكننا نتجاھل كل ھذه الخیارات ونقوم بالتعلیم على حرف 
حد أھنا كما نعلم سابقا یتعلم الوجھان المجاوران ولكن في ھذه التعلیمة یتعلم ولشكل في ا

وإذا كان المقصود ھو   OKذا المقصود بالتعلیم نتابع األمرالوجھان المجاوران فإذا كان ھ
عن  اآلخرالوجھ األخر المجاور للحرف فان البرنامج یوفر لنا االنتقال إلى الوجھ المجاور 

    Nextار طریق الخی

                N                         OK     

حد الحروف بعمل أثم نقوم باختیار  D2ثم المسافة  D1البرنامج تحدید مسافة  حیث یطلب
ن أن یكون ھذا الحرف ھو من الوجھ المعلم وفي مثالنا ھذا یجب أعلیھ شریطة  ةشطف

ن نقوم بتعلیم حرفین من نفس أیكون الحرف من الوجھ العلوي الذي قمنا بتعلیمھ كما یمكن 
  كما ھو مبین بالشكل  ةالوجھ أو أكثر حیث یعمل شطف

  فإننا نأخذ األمر   Boxوإذا أردنا إلغاء شطفة على ھذا 

Delete Faces    منModify            Solid Editing      
فان   Enterوبكبس  ةالذي نرید إلغاءھا أو أكثر من شطف ةعلى  وجھ الشطف ونقوم بالتعلیم

ن نقوم أالشطفة تزول وھذه التعلیمة تختص بحذف وجوه الشنفر بشكل نظامي كما یمكن 
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ن أیمكن  حیث والتعلیم على وجھ الشنفر  Ctrlبحذف وجھ واحد فقط للشطفة بكبس الزر 
إننا نتبع  ما فللوجھ كامال أي لكل حروفھ أي  ةفن نعمل شطأنقوم بحذفھ وفي حال أردنا 

  : یلي 
وھنا نجد  D2ثم  D1 ئھوباعطا  OKوالتعلیم على الوجھ العلوي ثم         CHAنأخذ األمر 

حد حروف الوجھ أوالتعلیم على         Lة كاملة وبأخذ ھذا األمر  فومعناه ل  Loopالخیار
  الوجھ قد أصبحت مشطوفةالعلوي نالحظ إن جمیع حروف ھذا 

   
           Fillet               Fتعلیمة - 4

 Enterنصف قطر الدمجھ ثم  ئھوإعطا Boxحد حواف أوبأخذ ھذا األمر والتعلیم على 
وھنا یطلب التعلیم على الحافة المطلوب دمجھا وھنا كالعادة إذا أردنا حذف ھذه الدمجة فإما 

ونعلم على  Delete Facesأو نأخذ األمر Deleteونعلم على الدمجة ثم  Ctrlنكبس 

ونعطي نصف (2)ونعلم على الحافة        Fلیقوم بحذفھا لنأخذ األمر   Enterالدمجة ثم 

امج یقوم بعمل ن البرنأفنالحظ  Enterثم  (3)ونقوم بالتعلیم على  Enterقطر للدمجة ثم 

,2  دمجة على الحافة       ونعطي نفس (1)ونعلم على الحافة       Fثم نأخذ األمر  )(3

ن البرنامج قد عمل دمجة مشتركة أنالحظ  Enterثم  Enterنصف القطر السابق ثم 

وھو  فصلة وقد ظھرت الزاویة بشكل مبوزمن (1)بینما عمل دمجة للحافة  2 .3)(للحافتین 

  ونقوم بالتعلیم الحواف الثالثة       F  فإننا  نأخذ األمر  ولذا (A)دمج غیر نظامي  الشكل 

  ) Bالشكل (حیث تظھر الزاویة بشكل أملس ونظامي 

وقمنا بالتعلیم على       Delete surfaceننا إذا أخذنا األمر أونالحظ ھنا قضیة ھامة وھي 

جة لن تحذف فان الدم Enterأي من الحواف الثالثة المدموجة بشكل مشترك وكبسنا 
دمجة رابعة تقوم بعمل رابط للدمجات الثالث وحتى نقوم بحذف  تتكون أنھ والسبب ھو

الدمجات الثالثة یجب حذف ھذه الدمجة الرابعة أوال بالتعلیم علیھا ثم بعد ذلك یتم حذف 
  الدمجات الثالثة بسھولة 
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درسنا سابقا عنوان الجمل اإلحداثیة في االتوكاد وھي - 5
اإلحداثیات الدیكارتیة - 1
اإلحداثیات النسبیة - 2
اإلحداثیات النسبیة القطبیة - 3

  درسھا فیما یلي سنالتي وویضاف إلى ذلك نوعین من اإلحداثیات             

اإلحداثیات االسطوانیة- 4

 

اإلحداثیات الكرویة- 5
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  Dynالخیار - 6

تفعیل ھذا بویمكن  F6الزر  وھو موجود في شریط الحالة ویمكن تفعیلھ وإلغاءه بواسطة
المستوي الذي نریده وذلك بتقریب  الىالخیار نقل مستوي العمل بشكل آني ولحظي 

Ucs  المؤشر من ھذا المستوي ولكن ھذا الخیار ال یغني أبدا عن استخدام 

مغلق بداخل دائرة ومستطیلین  polylineلنرسم الشكل المبین أدناه وھو عبارة عن - 7

  

  : خطوات العمل           

رسم الشكل - 1
Aنقل مبدأ اإلحداثیات إلى - 2
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 Regionنحول جمیع األشكال إلى - 3
ونطرح األشكال الداخلیة من الشكل الخارجي          Suنأخذ األمر - 4

مبخش ولحساب مركز الثقل ھذا الشكل أو عزم العطالة لھذا  Regionبحیث یظھر السطح بشكل    
  ار األتي الشكل نتبع المس

Tools           Inquiry           Region mass properties     

وبأخذ ھذا األمر والتعلیم على العنصر تظھر لدینا نافذة وفیھا معلومات عن ھذا العنصر مثل نوعھ 
  ومساحتھ ومحیطھ ومجال الرؤیة لھ وكذلك یعطینا مركز ثقلھ

   

  : كیف نقوم برسم مركز الثقل على الشكل 

  ن إحداثیات مركز الثقل أكما قلنا في النافذة الظاھرة أمامنا نجد 

Centroid    X = 402.4784  

Y = 322.3816

  حسب الشكل المفروض  ھي وھذه األرقام

ونغلق ھذه   Copyثم نكبس الزر األیمن ونكبس على الخیار   Xنقوم بتعلیم الرقم الذي یمثل قیمة : أوال 
  النافذة 

ین نقطة فیطلب البرنامج وضع إحداثیات ھذه النقطة وعلى سطر یوھو أمر تع        poنأخذ األمر : ثانیا 

 F2ثم نضع فاصلة ثم نكبس الزر  Xنلصق قیمة   pasteاألوامر ننقر بالزر األیمن للماوس ثم باألمر 

نكبس الزر األیمن لمركز الثقل ثم  Yلنعود إلى نافذة معلومات الشكل الذي لدینا وبالتعلیم على قیمة 
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لمركز  Yنقوم بلصق قیمة  pasteنقوم بنسخھا ونغلق النافذة وعلى سطر األوامر وباألمر  Copyوباألمر 

  حیث یقوم البرنامج بتنزیل ھذه النقطة على الشكل وھي التي تمثل مركز ثقل الشكل Enterالثقل ونكبس 

   

  1 :مالحظة 

  إذا لم یتم مشاھدة النقطة على الشكل نعود إلى 

Format            pointنحدد نقطة مرئیة             style              

  ألنھ قد یكون الخیار المحدد سابقا نقطة غیر مرئیة 

  2: مالحظة 

ونضع          poثم نأخذ األمر  F2بإمكاننا كتابة إحداثیات مركز الثقل على ورقة جانبیة من نافذة 
   مركز الثقل حداثیات بشكل یدوي ونحصل على نقطةاإل

  وبالعودة إلى 

Tools           Inquiry           Region mass properties   

  والنقر على الشكل حیث تظھر نافذة المعلومات ونجد فیھا إحداثیات عزم العطالة 

Moments    of         inerria               احداثیات عزم العطالة  

Product        of         inerria               نصف قطر العطالة

Radii            of         gyration      

Properties Moments and X-Y directions about centrid 
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   ما ھذه النافذة یسألنا البرنامج ھل ترید حفظ المعلومات في ملف أخروفي 

سمیھا وبتحدید ھذه المعلومات والنقر تنحدد مكان حفظ ھذه المعلومات ولفانھ یفتح لنا نافذة  yesوباإلجابة 

  في المكان المحدد  ھذه المعلومات  یتم حفظ ھذه المعلومات  saveعلى الخیار 

   mprن الحقة ھذا الملف ھي أبنا االنتباه ھنا  درجوی

  ولصقھا علیھ   wordمات ونسخھا وفتح ملف أو یمكن بالتعلیم على ھذه المعلو

   أدناهإلى البیانات المنسوخة انظر 

مھما كان معقدا وخاصة  ھا ھذا الخیار معلومات كاملة عننحیث یعطی Solidما بالنسبة لألشكال من نوع أ

  propertiesلنا خیار  هن حجم الجسم الصلب ال یوفرأالحجم حیث 

  وبأخذ األمر   Solidن لدینا جسم من أولنفرض 

Tools            Inquiry          Region mass properties     

لتعطینا معلومات كاملة عن ھذا  أدناهتظھر لنا النافذة المبینة  Enterوبكبس  solidوالنقر على ھذا 

solidبما  فیھا حجمھ كما ذكرنا ومركزعطالتھ ومركز ثقلھ  
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  isual stylesVشرح أیقونات شریط األوامر 

  

1 -2D Wireframe
  یقوم بإظھار كافة الخطوط الموجودة في الشكل 

2 -3D Wireframe  

  ولكن على شكل خطوط  3Dویقوم بإظھار الشكل برؤیة 

3 -3D Hidden visual style
  ویقوم بإخفاء الخطوط التي یجب أن ال ترى في الشكل منطقیا 

ویستفید من ھذا الخیار طالب كلیات الفنون والعمارة حیث یتم وضع ھذا الشكل كامال في الطبقة 
حیث یظھر  ةلقطة منظوریة معین ئھویتم إعطا (0.1)سماكة للخط قلیلة حوالي  ئھوإعطا (0)

الشكل منظوري وبخط ناعم ثم یقومون بطباعتھ ثم یقومون بتحبیره ورسمھ یدویا حتى یظھر 
  فیظھر بشكل فني جمیل  )استكشن (الشكل وكأنھ رسم یدوي مع التظلیل ویعمل منھ 

4 -Realistic visual style
5 -Conceptual visual style  

  وھذان الخیاران یظھران حواف الجدران        

  

            Hiواختصاره                  Hide     :األمر

                       Hide          view
فان خیارات  Hideنھ مع األمر أإخفاء الخطوط التي یجب أن الترى ونالحظ بویقوم ھذا األمر 

  الزوم التعمل 
               Reنأخذ األمر  Hideویفیدنا ھذا األمر في التقاط النقاط بسھولة وللخروج من حالة 

    Elevation :التعلیمة الخفیة

                  Elevومعناھا منسوب واختصارھا  
وھذه التعلیمة تفیدنا في الرسم على أي منسوب نریده وكما تعلمنا أن الرسم االفتراضي یتم على 

   )0(المنسوب 

   )30(فمثال لو أردنا الرسم على سطح البناء الذي قمنا برسمھ سابقا ولنفرض أن ارتفاعھ 
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حیث یطلب البرنامج المنسوب الذي نرید الرسم علیھ ولنعطھ الرقم          Elevنقوم بأخذ األمر

ئما وھنا یطلب البرنامج اعطاء سماكة افتراضیة للعنصر الجدید ولكننا دا Enterثم نكبس  )30(

   Propertiesنختار السماكة صفر حیث یمكن التحكم بھا من نافذة 

أو غیره یجب إعادة  )30( نھ بعد االنتھاء من رسم الشكل الذي نریده على منسوبأویجب التنویھ 
  األمر بوضع الرسم على المنسوب االفتراضي صفر 

نرید رسم  Boxمن ھذا  )800(وعلى منسوب ) 400,300,1000(أبعاده  Boxولنفرض أن لدینا 

  على شكل مستطیل Regionسطح 

   
ثم نكبس  )800(ونعطیھ منسوب         Elevالمطلوب ونأخذ التعلیمة الخفیة  Boxنرسم : أوال 

Enter ثم  )0,00( وبالنسبة للسماكة نعطیھEnter  

   Regionإلى سطح  نحولھ          Regباألمرما ثم  Rectangleونقوم برسم 

ویمكن مشاھدة ذلك بأخذ الرؤیة الجانبیة  )800(نالحظ أن ھذا السطح قد تم رسمھ على المنسوب ف

Right or left  حیث یمكن قیاس ارتفاع السطحRegion  على أسفلBox )  وبعد  )انظر الشكل

بإعادة المنسوب االفتراضي إلى الصفر ویمكن أن نختصر ھذا العمل  Elev  الرسم نقوم باألمر   

         قمنا برسم المستطیل ثم باألمر )800(وعند المنسوب   Elev  بأننا ركبنا بالمصعد باألمر   

Elev  عدنا إلى الصفر  

  االخراجات

  
     فنالحظ ضمن ھذه األوامر المنسدلة تعلیمات Viewلو قمنا بالنقر على قائمة األوامر المنسدلة 

Zoom    –    pan       -   
Orbit       -         وخیاراتھ  

  اتھاالكامیرا وخیار     -          

walk and fly      -   اتھاوخیار    
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 visual styleاللقطات المنظوریة     -         

جمیع الخیارات السابقة التي ذكرناھا إضافة إلى خیارات أخرى ھي موجودة في قائمة واحدة  إن
  ویمكن الحصول على ھذه القائمة بطریقتین

2D Wireframe     إذا كنا في  - 1 

كما نعلم ونحن ضمن ھذا األمر نقوم Realtime وھو نفسھ األمر             Z  األمر  ناوأخذ 

وھو أمر التحریك  3D orbitبكبس الزر األیمن حیث تظھر لنا قائمة أوامر الزوم وبكبس األمر 
قائمة المطلوبة والتي سنقوم الونحن ضمن ھذا األمر نقوم بكبس الزر األیمن حیث تظھر لنا 

  بدراستھا الحقا 

  

 كما أسلفنا Realtime وھو أمر Z            وقمنا بأخذ األمر Realistic إذا أخذنا الخیار - 2
  ا وفیھااألیمن تظھر لنا القائمة المطلوبة فوروبكبس الزر

 -  Exit     للخروج من األمر  

 -  Current Mode : ZOOM أي الحالة الفعالة وھي   Zoomطبعا ألننا ضمن األمر 

Realtime  وتكون orbit كنا ضمن األمر  إذاorbit وھناك خیار أخر في القائمة ھو  

other navigation modes  وھي panھنا وھناك خیار Zoomأي حاالت أخرى بدال من  -
  ضمن تسعة خیارات لھذا األمر تظھر عندما نكبس على ھذا الخیار

  :مالحظة
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والكبس بالزر األیمن تظھر نفس القائمة المذكورة أعاله مع اضافة خیار  Orbitعند أخذ األمر 
  جدید ھو

Enable Orbit Auto Target  أي اجعل العنصر الذي تدوره ھو الھدف  

1 -Constrained orbit
وبأخذ ھذا األمر نستطیع تحریك المنظور في كل االتجاھات ولكننا ال نستطیع أن نقلبھ وھو 

  مع الزر الیمین  shiftیعادل حركة 

2ونالحظ أننا عندما نأخذ ھذا الخیار مع الخیارین  - ونقوم بكبس الزر الیمین یظھر  )(3
  الخیار

      Enable Orbit Auto Target  تدوره ھو الھدف أي اجعل العنصر الذي  

ویعني ذلك أننا عندما نقوم بتفعیل ھذا الخیار فان البرنامج یقوم بتحریك الشكل الذي ھو ھدفنا بینما إذا لم 
   في شریط الحالة Grid یكن مفعال فان الذي یتحرك األرض مع الشكل ویظھر ذلك عند تفعیل الخیار

حریك الشكل أي أن البرنامج أضاع ھدفھ ولذا مع ت فان األرض تتحرك وأحیانا ورغم تفعیل ھذا الخیار
  نقوم بإلغاء تفعیل ھذا الخیار ثم تفعیلھ من جدید حتى یسیطر على ھدفھ 

  

                                                                                                                                                   

2 -Free orbit
األربع لھذه الدائرة یوجد أربع  Quadrantوفي ھذا األمر تظھر دائرة حول الشكل وفي 

دوائر صغیرة ونالحظ أن المؤشر ضمن الدائرة الكبیرة ھو على شكل حلقتین متداخلتین 
نھ یستطیع قلب الشكل على جمیع أوتكون حركة الشكل ھنا حرة تماما وفي كل االتجاھات كما 

  المحاور طبعا ونحن نكبس بشكل دائم على الزر الیساري 
المحیطیة األربع فان شكل المؤشر یتغیر وتصبح  وائرحد الدأقاف المؤشر على ما إذا قمنا بإیأ

الحركة محوریة شاقولیة أو محوریة أفقیة وطبعا مع الكبس الدائم حتى لو خرجنا بالمؤشر إلى 
  الخارج 

وإذا خرجنا بالمؤشر إلى خارج الدائرة فان شكل المؤشر یتحول إلى دائرة وبكبس الزر 
فان الشكل یتحرك بشكل دائري حتى مع تحریك المؤشر ضمن الدائرة أو الیساري الدائم 

  خارجھا 
  ن نقوم باختیار اللقطات المنظوریة الرئیسیة أویمكننا ضمن ھذا األمر 

3 -Continuous orbit   
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نحصل على بضبط الزر الیساري وتوجیھ بأي اتجاه دون الكبس المستمر  ووبأخذ ھذا األمر 
شكل بمفرده حتى نقوم بإیقافھ بضغط الزر الیسار وتكون سرعة الحركة لل عملیة دوران دائم 

  وفي أي اتجاه  ءة أو ببطوحسب توجیھنا للحركة بق
  مثال  SWن نعود إلى لقطة منظوریة رئیسیة أیمكن  ضمن األمر كما أسلفنا و

4 -Adjust Distance         مسافةالومعناه ضبط

نظر إلیھ تن تكون أنت ثابت في مكانك وكذلك العنصر الذي أفي الكامیرا ھو  Zoomإن تعریف 

 Adjustمسافة بین االثنین ثابتة بینما الخیار الثابت أیضا ولكن نقربھ أو نبعده بالكامیرا وتكون 
Distance 

ن الشكل یبتعد عنا أو یقترب منا وذلك بالكبس المستمر مع السحب على أبعدیا أي  ایعطینا إیحاء 
 الزر الیساري

5 -swivel
حیث یضع الكامیرا مع كبس الزر الیسار والسحب حیث یمكننا النظر إلى الشكل مع تدویره 

  بشكل بطي 
6 -Walk    

  :وبأخذ األمر تظھر الرسالة المبینة بالصورة وتقول 

   
 perspectiveلقطة لن یعمل فقط عندما تكون تعمل على اأیمكن  walk and flyإن خیار 

وقبل اإلجابة على ھذا الرسالة بنعم أوال  perspectiveفھل ترید تحویل اللقطة الرؤیة إلى 

  ؟ perspectiveلنتعرف أوال ماھي اللقطة 
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تبقى الخطوط المتوازیة  متوازیة بالرغم من كونھا  Iso metrecنھ في اللقطات أنحن نعلم 

لخطوط المتوازیة متوازیة بل یظھر ففیھا التبقى ا perspectiveلقطات منظوریة بینما لقطة 
  لدینا مایسمى نقطة تالشي تصل إلى الصفر حیث تتالقى فیھا الخطوط المتوازیة 

  علم فكرة إضافیة تلزمنا في ھذا المجال تن نتابع موضوعنا لنأوقبل 
حیث یمكن  Gridونالحظ في شریط الحالة وجود األیقونة  Topلنأخذ اللقطة المنظوریة 

وقمنا بتفعیل ھذا  2D wire frameوإذا كنا بالوضعیة  F7لغاء تفعیلھا بالزر تفعیلھا أو إ

فیظھر على شاشة الرسم مساحة معینھ تمثل حدود الرسم أو أكثر قلیال وھي  F7الخیار بالزر 

فان ھذه النقط  Realisticعبارة عن نقط موزعة على شكل مستطیل وإذا انتقلنا إلى الوضعیة 
لخطوط الطولیة والعرضیة وكأنھا أرضیة وحدودھا ھي حدود الرسم كما تتحول إلى شبكة من ا

  قلنا أو أكثر قلیال 
  ن تمتد ھذه الشبكة إلى ما ال نھایة نذھب إلى نافذةأوإذا أردنا 

 Drafting settings  باألمر     DS  أوOS        والتي عرفناھا سابقا في تفعیل خیاراتO 
snap   

  
snap andوفي ھذه النافذة نقوم بالنقر على الخیار  Grid  حیث نذھب إلى خیاراتGrid 

behavior  أي تصرف الشبكة  
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  وبالتعلیم على الخیار 
Display grid beyond limits                                             

  نھایة الالتمتد إلى  3Dو 2Dفان الشبكة في حالتي 
  

بواسطة  یةبتوزیع أبنیة وفیالت على صف واحد ونصحح اللقطة المنظور Copyلنقوم باألمر 

Shift +دوالب كما ھو ظاھر في الشكل مع تفعیل خیارGrid     لتظھر األرضیة ثم نكبس          

Z ونكبس الزر الیمین لتظھر القائمة المنسدلة  

   
طوط المتوازیة تتالشى بینما إذا قمنا بأخذ فان الخ Perspectiveونالحظ ھنا بأخذ الخیار 

فان الخطوط المتوازیة تبقى متوازیة ویتبین وضع ھذین الخیارین في خطوط  parallelالخیار

   Gridالشبكة األرضیة عند تفعیل الخیار 

كلھ تمھید الستیعاب عمل  parallel و Perspectiveوفھم معنى  Grid إن دراسة الخیار

  نعود إلى ذلك لو flyأو   walk األمر

نقوم بضبط و والزر األیمن  Shiftنعود إلى الفیال حیث نضعھا أمامنا على الشاشة بواسطة 
  الرؤیة وكأننا سندخل إلى الفیال 

                Zخضر خلف الفیال یمثل خط األفق نأخذ األمرأحمر وأونالحظ ظھور خط 
ثم نأخذ  Perspective سدلة وفیھا نفعل الخیاروبكبس الزر األیمن حیث تظھر قائمة المن

  حیث تظھر لنا النافذة المبینة  walkاألمر 
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  بنفس طریقة العاب األطفال وفیھا flyو walkوفیھا طرق التحكم بالكامیرا لألمرین 

 -                      Tobإلعادة ھذه الواجھة إذا نسینا طرق التحكم  

F key walk orلنوع الحركة                 - fly طیران ومشي  

 - Drag mouse       سحب الفارة للنظر حولنا بشكل دائري  
  األربعة  اتر الحركة في االتجاھیلتغی      األسھم األربعة  - 

  خذ األمر تظھر النافذة المبینة أعند 
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حیث  Targetوالتي تتحكم بتقریب أو تبعید حامل الكامیرا وكذلك تتحكم تسدید ھدف الكامیرا 

  Targetتمثل النقطة الحمراء حامل الكامیرا والنقطة الخضراء 

نقوم بكبس الزر األیمن حیث تظھر   fly or walkولتسریع خطوة الكامیرا فإننا إثناء األمر 
  قائمة منسدلة ونأخذ منھا الخیار

 walk and fly settings نھ أحیث تظھر نافذة وفیھا یمكن التحكم بحجم خطوة الكامیرا كما
ن أن الكامیرا شفافة یمكن لھا أیمكن التحكم بعدد الخطوات في الثانیة الواحدة ویجب التنویھ 

  تخترق الجدران 
ونعود إلى  flyھي نفس خیارات وطریقة عمل األمر  walkإن خیارات أو طریقة عمل األمر 

  ثم الزر األیمن                   Zخیارات القائمة المنسدلة والتي حصلنا علیھا وباألمر 

Rest view :      الخیار- 7
  وذلك لإلعادة إلى اللقطة التي كنا فیھا 

   Prest views :   الخیار- 8

ولھ خیارات عدیدة حسب اللقطات التي نرید وضع الشكل فیھا

Named:   الخیار  - 9 views ویفیدنا في تسسیف اللقطات وتسمیتھا وذلك إلعدادھا في الوقت
الذي نشاء 
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أو إظھارھا أو تفعیلھا وفیھا  ucsأو  Gridمساعدات إلخفاء أیقونة   Visual aids:الخیار -10

+  Shiftأي البوصلة وبأخذ ھذا األمر وقمنا بتحریك الشكل بواسطة  compassأیضا خیار 

وفي حال  X وYوZزر األیمن مثال فان البوصلة تبقى تعلمنا باالتجاھات للمحاور الرئیسة 
انتھینا منھا نعود لنفس األمر ونقوم بالغاھا 

  View ports :   األمر 

           View parts Viewمن           أخذ ھذا األمریو
  وبالنقر على ھذا األمر فان البرنامج یقدم لنا خیارات عدیدة للشكل على الشاشة 

  :        View ports 2الخیار         -

Nفإذا أخذنا ھذا الخیار فان البرنامج یسألنا في سطر األوامر ھل ترید الشكلین شاقولیا أو أفقیا
       OR  H         للمراقبة إضافة للشكل األساسي ویمكننا العمل على حیث یقوم بعمل شكلین

جاھز للرسم علیھ وأي تعدیل بالرسم فیھ یظھر على و ا بالنقر علیھ لیجعلھ فعاال ممنھ اأی
 View ports 1                 األشكال األخرى وإلعادة الوضع إلى العادي نأخذ الخیار

  الخیاراتبأربعة وكذلك یمكن تقطیع الواجھة إلى ثالث نوافذ أو 
          4View port and  , 3 View port 

علیھا الخیارات التي نریدھا وكأنھا نافذة مستقلة وأي تعدیل أو رسم  خذأن نأ ویمكن لكل نافذة
  حد النوافذ یتم رسمھ أو تعدیلھ على بقیة النوافذ أعلى 

ھا ثم العمل فیھا ویفیدنا ھذا الخیار في والنافذة التي نرید العمل علیھا نقوم بتفعیلھا بالنقر علی
الطباعة إذا أردنا إن نقوم بطباعة لوحة علیھا منظور والى جانبھ مسقط أفقي مثال أو شاقولي 

  أو أكثر وغیر ذلك  
   Named View port : الخیارات.6

New View port                            
  )انظر إلى النافذة (            تظھر نفس النافذة وعلیھا ھذان الخیاران ھذان الخیاران و بأخذ
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                       New View portمثال إذا أخذنا الخیار

 fourنالحظ في ھذه النافذة خیارات عدیدة للنوافذ التي نریدھا على الواجھة ولنقوم باختیار   
right   

  ذلك نأخذ ھذا الخیار لو 3Dوعندما نأخذ عدة نوافذ فذلك یفیدنا في  3D or 2D وھناك خیار
  وإذا قمنا بالنقر على أي نافذة ھنا فإننا بواسطة الخیار

 Change View to نقوم بتحدید ماذا نرید منھا إما إن تكون  

 Front  -  Bottom -  Top  أوSw …………..  إلى أخره  

 3D Hidden or 2Dنحدد لھذه النافذة وضعھا مثال  نأیمكن   Visual styleوكذلك بالخیار 
or Realistic  …….……  إلى أخره  

  ثم ننتقل بالنقر على نافذة أخرى ونحدد علیھا الخیارات التي نریدھا كما سبق 
وبعد االنتھاء من تحدید خیارات النوافذ األربعة وحتى نحفظ ھذه الخیارات فإننا نقوم بتسمیتھا 

New name  ثم نكبس Ok  حیث یظھر على الواجھة أربعة واجھات وكل واجھة
بالمواصفات التي قمنا بتحدیدھا وبعد الخروج من األمر ولو أردنا العودة إلى الواجھة الرباعیة 

حیث نشاھد اسم  Named Viewport السابقة التي قمنا بتحدید خیاراتھا فإننا ننقر على الخیار
الواجھة التي قمنا بتسمیتھا إضافة إلى أسماء واجھات أخرى كنا قد سمیناھا سابقا وباختیار اسم 
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فان الواجھة التي قمنا بتحدید خیاراتھا تظھر على  Okھذه الواجھة بالنقر علیھا ثم بالنقر على 
  . واجھة البرنامج 

                       

                   Vواختصاره                    Named View : األمر

بفرض أننا قمنا برسم الفیال وإنھائھا كاملة ونرید أن نقوم بطباعة بعض اللقطات الجمیلة لھذه الفیال فالبد 
  أن یكون ھناك طریقة لحفظ ھذه اللقطات ومن ثم الذھاب لطباعتھا وھذا ھو سبب وجود ھذا األمر 

  في الشكل  ةمبینالنافذة التظھر لدینا        Vوبأخذ األمر    

  

  ةمبینالنافذة التظھر لدینا  Newوبالنقر على الخیار
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وفیھا خیارات لحفظ اللقطات التي نریدھا  

   لقطةیطلب البرنامج على ھذه النافذة إعطاء اسم لھذه ال : أوال

إذا كان ھنا مجموعة وھنا خیاران یطلب إعطاء اسم المجموعة اللقطات  View categoryثم وبالخیار 

   )النطاق(   Boundaryفي 

Current display                                                                               

  أي ھل ترید حفظ اللقطة الموجودة أو الفعالة على الشاشة

                                                              Define window    

بجانب الخیار  ةیقونحدد ھذا المجال بالنقر على األن أن أي حدد مجال معین لیقوم بعرضھ حیث یمكن
عة حیث یعود البرنامج إلى الشكل بالماوس نحدد المجال المطلوب وبكبس الزر نعود إلى النافذة لمتاب

الخیارات 

  Settings :                    خیارات
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Save layer snap shot with view                                              

ونكون على  ةیف اللقطة أي عندما نستحضر اللقطیحفظ الطبقة مع تسبأي ھل ترید أن یقوم البرنامج 
  األصلیة  یحضر ھذه اللقطة مع طبقتھا ھطبقة ما فان

  Ucs                    word or none                                                  -  

أي عندما نرید استعادة اللقطة وأنت لست على مستوي اإلحداثیات الرئیسیة فھل ترید العودة إلى 
  أو   ال     wordالرئیسي

  Live Section                                                                                -  

ھل ترید اللقطة فیھا مقطع إذا كان لدیك مقطع  

- Visual Style                                                                                     

اللقطة  ةداعند استع تحدید طبیعة الرؤیةلفیھا خیارات 

- Background                                                                                  

  أي افتراضي   defaltالن اوسنتركھا 

حیث تعود النافذة  V    یف ھذه اللقطة وإذا أردنا استدعائھا من جدید نأخذ األمر   یلتس Okنكبس م ث

تظھر أسماء حیث  model Views                   جانب الخیار+ األولى للظھور وبالنقر على إشارة 
 لھذهاللقطات المسیفة وبالنقر على اسم اللقطة التي نریدھا تظھر على النافذة الخیارات التي حددناھا سابقا 

ثم على  Applyثم  Set currentظ علیھا وبالنقر على أو الحفا الخیاراتاللقطة ونستطیع ھنا تغییر ھذه 

Ok  فان اللقطة تظھر حسب الخیارات التي قمنا بتحدیدھا لھا  

   Deleteفإننا ننقر على الخیار  ةوإذا كنا نرید إلغاء ھذه اللقط

ونجد           Vp نعود إلى مخطط الفیال التي لدینا ونحدد الخیارات إلحدى اللقطات مثال نأخذ األمر    ل

والزر األیمن یعطیھ الخیار       Zثم باألمر  Realisticونأخذ الخیار للرؤیة  20والزاویة  240

perspective  عطیھ نقطة تالشي نأي  

ما بالنسبة أونقوم بتحدید الخیارات التي استعرضناھا سابقا  Newثم ننقر على  V     نأخذ األمر  

سنقوم بدراسة خیاراتھ بكبس الزر على الیمین تنسدل أربعة خیارات للخلفیات أي  Back groundللخیار

  solidلون مصمت واحد 
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تظھر نافذة ألوان نختار  colorوبالنقر في ھذه النافذة على  Back groundوبالنقر علیھ تظھر لنا نافذة 

ولنحدد اللون من جدید ثم  Browsر ر لون الخلفیة نأخذ الخیاییھا ما نرید من لون الخلفیة وإذا أردنا تغیم

وباستعادة اللقطة نراھا تعود وبنفس الخیارات التي تم  okثم  applyثم  set currentثم  okننقر 
للقطة لتحدیدھا لھا بالنسبة للطبقة ومستوي العمل والخلفیة حیث تظھر كل ھذه الخیارات في طباعتنا 

المذكورة 

Gradient                                                                                             –                           

وبالنقر على ھذا الخیار تظھر نافذة   Back ground أي تدرج ألوان وھي الخیار الثاني من خیارات

نحدد ثالثة ألوان مثال كان تكون األرض خضراء  أن حیث یمكن three colorاأللوان ونختار فیھا 

وعند استدعاء اللقطة نرى خلفھا خلفیة طبیعیة سماء زرقاء  Okبیض وننقر أوالسماء زرقاء وما بینھا 
  بیض افق أرض خضراء وأو

–أي صورة                                             Image                              

لصورة في الصفحة التالیة وسنبین كیف تم الحصول على ھذه الصورة نظر إلى اأ 

ولنأخذ خیار الرؤیة  2oوالزاویة  24oتم إعطاء  Vp     في الصورة وباألمر  ةلمبیناقمنا برسم الفیال 

Realistic وباألمر V           ثمNew  جل أمن و وبعد تحدید جمیع الخیارات على ھذه النافذةBack 
ground من  ةخذ صورة فوتوغرافیأھو بلدة صدد حیث تم والفیال قمنا  بالذھاب إلى موقع البناء  لھذه

أخذت  ھذه حیث الفیال فیھ  ةقاماي سیتم ذأمام الفیال المفترض بناءھا حیث یظھر في الصورة  المكان ال
  تم إدخالھا إلى جھاز الكمبیوتر و االحتفاظ بھا في مكان ما  والصورة 

حیث  Browseنقر على نوقمنا  بالنقر علیھ تظھر نافذة وفي ھذه النافذة   Imageعندما أخذنا الخیارالن ا
نذھب إلى مكان حفظ الصورة التي أخذناھا لموقع  إقامة ھذه الفیال وبالنقر على ھذه الصورة مرتین یتم 

   Adjust Imageالخیار  ومن Back groundإحضارھا إلى  نافذة 

  ت لھذه الصورة خذ خیاراأیمكن 

على كافة النوافذ المفتوحة  Okأي الصورة على كامل الخلفیة وھو الخیار المفضل وبالنقر  Stretchمثال 
فإننا نأخذ لقطة عملیة للفیال حیث تظھر وكان الفیال جاھزة ومقامة في مكانھا وكأننا أخذنا كامیرا وقمنا 

   )انظر إلى الشكل  (          بتصویرھا في موقعھا الحقیقي
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-    Sun and Sky                                                                             

  وھذا الخیار یعطینا خلفیة على شكل سماء أو شمس

   

  :االكساء 

Tools                palettes                  tool palettes               

ونقوم بالنقر على األسنان الثالثة الموجودة أسفل ھذه القائمة والى  ctrl+3حیث تظھر قائمة واختصارھا 
  الیسار حیث تظھر لدینا قائمة طویلة لمختلف االكساءات في المباني
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  حد ھذه الخیارات أولنأخذ مثال  

                           Doors and window-material sample  

نقر علیھا تظھر اكساءات مختلفة على شكل كرات حیث نقوم بالفارة بمسك احداھا بشكل مستمر مع وبال
  السحب ووضعھا على المكان الذي نرید اكساءه جدار أو باب أو أرضیة 

  كما یمكن من المسار 

View                 Render                 light                       

  للشكل  ةإضاءة معینأن نحصل على 
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ن تكون نوع حجر أو رخام ونقوم باكساء أك ةمسار معین أن نجلب صورة خارجیة لمادة معینبكما یمكن 
  عدد من عناصر الفیال بھا

  

   

  PLOT           الطباعة

  

  

  

ولنتذكر دائما أن البرنامج ال  units ھي في موضوع الطباعةالتي یجب التركیز علیھا  القضیة األولى

inch(مثل  ةیرسم بواحدات معین – cm(  بل أن الوحدة التي یعمل بھا البرنامج ھيunits  
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فیجب فھم طبیعة تعامل البرنامج مع الوحدات حتى یتم لنا  ةفإذا أردنا الطباعة أن تكون بوحدات معین
المطلوب 

مخططات الھیكلیة في الصفحة النظر ملیا في ال یجبلطباعة ولنقوم بدراسة ھیكلیة لعملنا بالنسبة للرسم وا
  ھا نستنتج منالسابقة و

  العمل في الرسم الھندسي ھي ثالثة  لأن مراح

سیقام علیھا بناء مفترض و ةرض معینأمشروع على األرض حیث لدینا الھو یمثل واقع و :الواقع - 1
1)بأطوال ومقاییس ثابتة ویفترض أن تكون وحدة القیاس فیھا  m)  

1(  ن ھذا الواقع السابق الذكر  بالنتیجة سیتم نقلھ بشكل مخططات على الورق أو الكرتون ا- 2 cm(  

ي سنرسمھا یوجد وسیط توبین الواقع على األرض وبین الرسم على الكرتون أي المخططات ال- 3
صلنا وھذا الوسیط ھو برنامج االتوكاد ومھما كانت الطریقة التي یتبعھا ھذا الوسیط یجب أن تو

اس یعلى الكرتون إذا كان المق)cm 1(على الواقع  )m 1( إلى نفس النتیجة وھي أن یتم رسم كل

1/100
ھناك عدة احتماالت لرسمھ في االتوكاد  1/100بمقیاس   )m 1( فمثال كل

 -1              units  

 -100         units
 -1000      units

ومھما كانت احتماالت الرسم في  1/100اعة وإذا أردنا طباعة ھذا المخطط بمقیاس الطب

على الواقع یجب أن یظھر في  )m 1(أي أن كل  )cm 1(االتوكاد فان النتیجة یجب أن تكون 

  بغض النظر عن احتماالت الرسم في االتوكاد  )cm 1(الطباعة 

فان  1/100وكأننا نقول من طرف خفي أننا إذا أردنا الحصول على نتیجة للطباعة مقیاسھا 

 1unit ب مقیاس الطباعة یختلف حسب احتماالت الرسم فان مقیاس الطباعة إذا كنا نرسم

   1000unit ب وكذلك یختلف ھذا المقیاس إذا كنا نرسم 100unit ب یختلف عن الرسم
ویجب االنتباه ھنا والتمییز الدقیق بین 

طریق الذي سلكھ مھما كان ال 1/100وھو الذي یجب أن یكون  :مقیاس نتیجة الطباعة - 1
  االتوكاد للرسم 

or  100  or  1000وھو الذي یختلف حسب طریقة رسم االتوكاد  : مقیاس الطباعة- 2 1  
وھذا المقیاس بالنتیجة یجب أن یوصلنا إلى نتیجة مقیاس الطباعة على الكرتون والتي ھي 

 )cm 1(یقابلھ بالنتیجة  )m 1(أي كل  1/100ثابتة 

ولذلك  )cm 2(یقابلھ  )m 1(بحیث تصبح كل   1/50وھذا الكالم یختلف إذا كنا نرید المقیاس 
قلنا في الشكل المرسوم أن ھذا المقیاس ثابت إذا كانت نتیجة مقیاس الرسم ثابتة 
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  : طریقة العمل في الطباعة        

للتعریف بھا حیث ندخل ھذا   CD إذا كنا نرید أن نطبع فیجب توفر طابعة لدینا وكل طابعة یكون معھا 

CD   في الكمبیوتر ونقوم بتعریف ھذه الطابعة  

لتكبیر           SCوباألمر  copyحیث نأخذ نسخة منھ بواسطة األمر  )m( ب لنأخذ مسقط الفیال المرسوم

والثاني  )m( لیصبح لدینا مخططان األول مرسوم ب )cm( ب ھذه النسخة مئة مرة لتصبح مرسومة

  )cm 1( ب سوممر

  نقوم بطباعة ھذه المخطط نأخذ أمر الطباعةلو- 

           File                plot            واختصاره  p  +  ctrl

ھي عبارة عن أیقونة على شكل طابعة و standardار األمر من شریط األدوات یكما یمكن اخت

   plotحیث تظھر لنا نافذة الطباعة 
ي كنا قد عرفناھا على الكمبیوتر توال printer/plotter الطابعة نقوم باختیار اسم- 

: مالحظة ھامة 

في الطباعة ولذا یجب علینا مراجعة ھذه Textحول مشاكل  بحث سابقكنا قد ذكرنا مالحظات ھامة في 
  المالحظات بعنایة 

  اة ما یلي في الطباعة بحالة سلیمة یجب مراعTextونختصر ھذه المالحظات بأنھ حتى تظھر 

الرئیسیة وإذا لم یكن من  widowsیجب أن یكون الفونت عربي صحیح أو انكلیزي ومن فونطات - 1

  یجب إحضارھا  Trsmitالفونطات الرئیسیة فإننا عن طریق 

 الصفر=  mirror text        یجب أن یكون - 2

یجب أن ال تكون الكتابة منسوخة من ملف إلى ملف أخر - 3
نھ أحیانا ومع مراعاة كل المالحظات السابقة فان الملف یعمل بشكل سلیم على جھاز أكما ذكرنا - 4

ولكن  إذا تم فتحھ عن طریق جھاز أخر فانھ ال یعمل وھنا تكمن المشكلة في إعدادات الطابعة لھذا 
الكمبیوتر أو ذاك 

اللغة العربیة بسبب كون  unicodكما ذكرنا أن ھناك مشكلة قد نتعرض إلیھا وتم حلھا عن طریق - 5

فإذا لم یتعرف علیھا البرنامج فانھ ینظر إلیھا وكأنھا صورة ویقوم  widowsغیر أساسیة في 
البرنامج بطبعھا على ھذا األساس ولذا قد تظھراالشكاالت في الطباعة 

ویمكن معالجة ھذا الموضوع بالدخول إلى إعدادات الطابعة إلصالح نظرة البرنامج إلى اللغة 
  ویتم ذلك بالمسار graphicولیست صورة  Text وجعلھ ینظر إلیھاالعربیة 



www.syriabuild.com

454من  415صفحة 

properties                      انتقاء الطابعة        File           plot  

  + Graphicsالخیار     حیث تظھر لنا واجھة وھناك في ھذه الواجھة
  جانب ھذا الخیار تنسدل منھا عدة خیارات وفي حال وجدنا الخیار )+(وبالنقر على إشارة 

True Type< As Text >                                             

الواجھة وذلك یعني أن األمور  ھذه ونخرج من cancelالخیار االفتراضي فإننا ننقر على ھو
  صحیحة 

  ما إذا وجدنا الخیارأ
True Type < As graphic >                                      

ولذلك نقوم بالنقر على ھذه الخیار  Textذلك یعني  أن البرنامج یرى الكتابة العربیة صورة ولیس 
  حیث یظھر لدینا خیاران في أسفل النافذة 

True Type as Text                                                           

True Type as graphic                                                    

  

  
  لیكون ھو الخیار االفتراضي  as Textونقوم بالتعلیم على الخیار 

  :على ھذه النافذة تظھر رسالة تقول  Okوبالنقر  
  الطابعة وأمامك خیاران  اعدادات نك قمت بإجراء تعدیالت علىأ
قم بإنشاء ملف طابعة مؤقت ألمر الطابعة الحالي أي أن الطابعة ستقوم بطباعة ھذا الملف فقط - 

  على االعدادات الجدیدة 
جل جمیع الملفات القادمة أقم بحفظ التغیرات في اإلعدادات من - 

 وأخیرا وعلى نافذة الطباعة وعند اختیار اسم Okویفضل أن نقوم بانتقاء الخیار الثاني ثم ننقر 
ن الطابعة فإننا ال نختار الطابعة األصلیة بل نختار اسم الطابعة التي قمنا بالتعدیل علیھا أل

البرنامج ال یقوم بالتعدیل على الطابعة األصلیة بل یأخذ نسخة منھا ویقوم بالتعدیل علیھا 
وعندما ننقر على خیار اسم الطابعة نجد ھذه النسخة في القائمة ونقوم باختیارھا 

  : مالحظة 
  في الطابعات الغیر نظامیة ربما ال نجد ھذا الخیار 
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  :دراسة واجھة الطباعة 
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1 -File               plot  (ctrl+ p)                                    
printer name    نختار اسم الطابعة     - 2

as >أن نضع في إعدادات الطابعة  كما أسلفنا ویجب االنتباه text >  بدال من< as graphic > 
  ونأخذ اسم الطابعة المعدل 

: نختار قیاس الورق المناسب - 3
 -Paper size          قیاسات الورق

عندما نكبس على ھذا الزر تنسدل لنا قائمة لقیاسات الورق التي یمكن أن نستعملھا في الطباعة 
نا أي یستوعبھ بحیث ال یكون ویجب أن نختار من ھذه القیاسات الورق الذي یناسب مخطط

  كبر من قیاس الورق أالمخطط 
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صغر بكثیر من قیاس الورق بل یجب أن أفیصبح قسم من المخطط خارج الرسم والیكون قیاس المخطط 
لنأخذ  (یكون ھناك تناسب منطقي بین قیاس المخطط وقیاس الورق وھذه قائمة بقیاسات الورق النموذجیة 

   )wf6طابعة 

A4                     21 * 29,7  

A3                     29 * 42    

A2                      42 * 59    

A1                      59 * 84    

A0                      90 * 120  

  ونالحظ أن تزاید طول وعرض الورق ھو تزاید قطري 

كبر بعد فیھ باالتجاه أو (13m)كبر بعد فیھ باالتجاه الطولي أفمثال إذا كان لدینا مخطط وقمنا بقیاس 

 فان أبعاده على الورق تكون 1/100 وإذا أردنا طباعة ھذا المخطط بمقیاس  (13m)العرضي 

)13*13cm(  ونالحظ أن الورق الذي یناسبنا في ھذه الحالة ھو)A4(  حیث أن قیاس ھذا الورق

 )1/50(ولكن لو أردنا طباعة المخطط ذاتھ بمقیاس  (1/100)یستوعب قیاس مخططنا حسب المقیاس 

  وھكذا  )(A3ویناسبنا ھنا نوع الورق  (26cm*26)فان أبعاد مخططنا على الورق تكون 

س واضحا في أذھاننا حتى قبل البدء بعملیة الرسم حیث یجب ییموضوع المقایكون ونشدد على أھمیة أن 
األبعاد وذلك نسبة إلى أبعاد المخطط المنوي رسمھ وكذلك یجب  كون إطار اللوحة المرسومة معروفةیأن 

أن یكون معروفا لدینا مقیاس الرسم النھائي على الورق كما یجب أن نعرف ماھي الوحدات التي سنرسم 
بھا في االتوكاد وذلك حتى نقوم بتحضیر اإلطار للوحة الرسم بشكل صحیح وبالتالي اختیار نوعیة الورق 

  :مثال  المناسب

وھذا  (29cm*21)   والذي أبعاده كما ذكرنا  )A4(في مثالنا السابق وجدنا أن الورق الذي یناسبنا ھو 

ولذلك فإننا نقوم برسم  Unit(2900*2100)وعلى االتوكاد یقابلھ  (29cm*21)یقابلھ على الواقع 

Rectangle (2900*2100@)       في االتوكاد بأبعادUnit  وھذا المستطیل المرسوم یمثل أبعاد لوحة

50)  الرسم المنوي طباعتھا ولرسم إطار اللوحة والذي یبعد حوالي  or 75 or 100) Unit  حدود عن

or  75 50)داخل حدود اللوحة ونعطیھ مسافة Rectangleونرسم  offsetاللوحة نأخذ األمر  or  
100) Unit  ھذه اللوحة المستطیل یشكل إطار الرسم لوھذا  
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شة وباقي یوبھذا یمكن رسم المخطط داخل ھذا اإلطار وتكون زخارف اإلطار إلى الداخل وكذلك الكل
  یمكن توزیعھا ضمن ھذا اإلطار واختصارا یصبح عملنا كامال داخل ھذا اإلطار  حیث التفصیالت

ن طباعة المخطط في مثالنا السابق أصبح واضحا وسھال ومعطیاتھ أصبحت موجودة لدینا من حیث ا
  اختیار الورق واإلطار المناسب 

  جاءنا مخطط لم نقم نحن برسمھ ونرید القیام بطباعتھ ؟  لو ولكن ماذا

ا ھو الورق بالنسبة لھذا المخطط وقبل كل شي یجب استخالص منھ عدة معلومات حتى نستطیع تقریر م
  المناسب للرسم 

یجب أن نعرف ما ھي الواحدات المرسوم بھا المخطط في االتوكاد ویمكن أن نعرف ذلك بقیاس - 1
(20) تفإذا كان          Diجدار بواسطة  سماكة Unit ب فیكون المخطط مرسوم Cm توإذا كان 

   ووجدناه أو إذا قمنا بقیاس طول غرفة m ب فیكون المخطط مرسوم Unit(0,2)الجدار  سماكة

400) Unit( ب مثال فمعنى ذلك أن المخطط مرسوم Cm  (4)وإذا كان القیاس Unit  فمعنى ذلك
أن المخطط مرسوم بالمتر وھكذا 

حد األبعاد الموجودة أیجب معرفة مقیاس الرسم في المخطط ویمكن معرفة مقیاس الرسم بأخذ - 2
نأخذ ھذا البعد فإذا كان مطابقا للبعد الموجود على المخطط فان      Diعلى المخطط وباألمر 

وھكذا  1/50مقیاس الوإذا كان ضعف البعد الموجود على المخطط فان  1/100المقیاس ھو 
یجب معرفة أبعاد المخطط بالكامل - 3
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Scaleشة ییجب معرفة مقیاس نتیجة الطباعة ویكون مكتوبا على الكل- 4
مقیاس الطباعة وأخیرا یجب استنتاج- 5

  وبعد معرفة ھذه البنود الخمسة یمكننا اختیار قیاس الورق المناسب  

                              plot to fileھناك خیار على الواجھة - 
إذا كان لدینا أوامر طباعة عدیدة تفوق إمكانیة الطابعة لحفظھا ولذلك یجب االنتظار حتى انتھاء 
الطابعة من ما لدیھا حتى نقوم بإضافة أوامر جدیدة ولذلك وبتفعیل ھذا الخیار یمكن فتح مجلد جدید 

یدھا ضمن یف مجلد ووضع كافة أوامر الطباعة التي نریحیث یطلب البرنامج تس Okبالكبس على 
   من ھذا المجلد ھذا المجلد حیث یقوم البرنامج بترحیل كافة أوامر الطباعة إلى الطابعة

Number of                          ھناك كذلك خیار  copies-
  حیث یمكن فیھ تحدید عدد النسخ التي نرید طباعتھا 

Center                                     : الخیار      the plot -  
وبالتعلیم على ھذا الخیار فان البرنامج یقوم بوضع الشكل الذي قمنا باختیاره في مركز لوحة 

  الرسم 

-   :الخیار               Plot  Area                                                           

  تحدید مجال الطباعة وھناك عدة خیارات 
 -Display       طبع ما تراه على الشاشة وھو خیار غیر محبذ اأي

 -Extents    یقوم البرنامج بعملحیثzoom extents كل ما ھو مرسوم في الملف  ویطبع
وھو خیار غیر محبذ 

 -Limits           أي قم بطباعة حدود الرسم وھو غیر ضروري

 -window  حیث نأخذ ھذا الخیار ونعلم على  %100الخیار المستعمل بنسبةRectangle 

فان كان الشكل  PReviewالداخلي الذي یمثل إطار اللوحة ودائما وفي كل الخیارات ننقر على 

وان كان الخیار غیر مناسب ننقر على  plotمناسبا ننقر بالزر الیمین على الشكل ونأخذ األمر 

الخیارات للعودة إلى واجھة البرنامج وتصلیح  Exitاألمر 

 -Drawing Orientation                                                      

على السھم في أسفل ویمین نافذة الطباعة حیث تكبر ھذه النافذة لنجد فیھا ھذا الخیار وفیھ بالنقر
خیاران 

Portrait                                                                    
  أي یقوم بطباعة الشكل على طول لوحة الرسم 

lands cape                                                               
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  أي یقوم بطباعة الشكل على عرض لوحة الرسم 
                                     Plot Scale: مقیاس الطباعة - 

  وھناك خیاران 
                                               Fit to paper  

أي ضبط المقیاس بقدر قیاس الورقة أي نأمر البرنامج أن یقوم بالطباعة بدون مقیاس ویفیدنا 
ولم یتم  أو ال ناتج الطباعة إذا كانت مقبولة ةھذا الخیار بطباعة المخطط بشكل سریع ومعاین

الطباعة النھائیة أو إذا كنا نرید أي تعدیل مناسب على الطباعة أو نسیان أي شئ فیھا وذلك قبل 
إذا كنا نقوم بطباعة موقع عام موضح علیھ الكتل كمستطیالت مھشرة أو نقوم بطباعة رسم 

للتوضیح أو طبع نسخ عن المخططات على الورق للمراجعة السریعة دون الرجوع  ةعلى نوت
  للمخططات األساسیة 

Scale                                     مقیاس الطباعة - 
حتى نستطیع فھم موضوع مقیاس الطباعة بشكل دقیق یجب أن ننطلق من المفاھیم البسیطة 

  : التالیة 
  قبل كل شئ  Unitsیجب التأكید على أن وحدة االتوكاد وھي : أوال 

مقیاس  فسیكون Cmبوفي االتوكاد مرسوم  1/100نفرض أن لدینا مخطط مرسوم بمقیاس - 

 1/100الطباعة 

  یكون 1/100ونقول إذا كان مقیاس الطباعة 

 - )1M(  ن ویك 1/100یكون في الطباعة إذا كان المقیاس فواقع  (1 Cm)  

 - )1M(  1/100إذا كان المقیاس  واقع في االتوكادال في (100 Unit)        

  : إعدادات المقیاس في الطباعة 
  
      Fit to paperنقوم بإلغاء تفعیل - 1
وال نلتفت إلى كل قائمة المقاییس الموجودة في  Customنأخذ الخیار  Scaleبالنسبة - 2

: القائمة وتحت ھذا الخیار یقول البرنامج أن ھذا یساوي

على الكرتون     mm    القیاس     

  االتوكاد في Unit      القیاس 

  ةاألمیركیصغر وحدة قیاس في الجملة أھي  mmونتذكر أن 

    Unit   ھي وحدة قیاس االتوكاد          
  وھذا ما یؤكد أن االتوكاد ال وحدة لھ 
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  ھ ھو القیاس في االتوكاد قامالقیاس على الكرتون وم وھ بسطھإذا ھنا نضع خط كسر 
   (10mm)أي  (1Cm)نریده أن یكون على الكرتون  (1m)فمثال على الواقع 

 أي أن الكسر أصبح  (100Units)فنرسمھ  1/100وفي االتوكاد وباعتبار أن المقیاس 

     1/10ونقول مكرھین  10/100

  10/1   الكسرفیكون    m  ب كان الرسماذا 

  10/1000 فیكون الكسر    mm ب وإذا كان الرسم
  : ونختصر بالنتیجة 

10/1000یكون الكسر   mm ب إذا كنا نرسم في االتوكاد- 
10/100  یكون  Cm ب إذا كنا نرسم في االتوكاد- 
 10/1یكون الكسر   m ب إذا كنا نرسم في االتوكاد- 
وھذا الكسر ھو مقیاس الرسم في الطباعة المعتمد حیث أن صورة ھذا الكسر ثابتة وھي - 

(10mm)  على الكرتون ومخرجھ حسب الرسم في االتوكاد  
                          

  

  

   لمقاییس مختلفة قیاس في الطباعةإعدادات الم

  100\1نفترض أن لدینا مخطط مرسوم بمقیاس 

ولندرس مقیاس   نتیجة الطباعة الذي  Units 100یقابلھ  mأي كل   Cmوالرسم فیھ یتم ب
  :یجب وضعھ في إعدادات الطابعة للحصول على المطلوب في كل حالة من الحاالت التالیة 

100\1مقیاس نتیجة الطباعة - 1

اعدادات الطابعة                   1cmطباعة          m 1في الواقع   

                      100                                10mm      1
   m   cad        100 Units              100     10 1في الواقع   

  
50\1مقیاس نتیجة الطباعة - 2

اعدادات الطابعة                   2cmطباعة          m 1في الواقع   

                      50                                20mm      1
   m   cad        100 Units              100     5 1في الواقع   
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25\1مقیاس نتیجة الطباعة - 3

اعدادات الطابعة                   4cmطباعة          m 1في الواقع   

                      25                                40mm      2
   m   cad        100 Units              100     5 1في الواقع   

  
20\1مقیاس نتیجة الطباعة - 4

اعدادات الطابعة                   5cmطباعة          m 1في الواقع   

                      20                                50mm      1
   m   cad        100 Units              100     2 1في الواقع   

  
  

وحدات االتوكاد وھي  فانCM    ب نالحظ في كل األمثلة السابقة وباعتبار أن الرسم في االتوكاد یتم

(100 Units) ب ولكن إذا كان الرسم m وحدات االتوكاد تكون  فان(1 Units) ب وإذا كان الرسم 

mm  1000فان وحدات االتوكاد تكون Units   

  : مالحظة 
واألخر عبارة عن  100\1إذا كنا نرید طباعة مخططین ضمن إطار واحد األول بمقیاس 

  تفصیالت 
  ؟ماذا  نفعل      or 1\25  or  1\50  20\1 بمقیاس     

وقبل وضع اإلطار وقبل كتابة  100\1نقوم أوال برسم جمیع ھذه المخططات بمقیاس 

SCاألبعاد وبواسطة األمر    نقوم بتحویل المخطط الذي نریده إلى المقیاس     

              1\20  or 1\25   or  1\50  ونضع لھ  

 Seale  factor   5\1   المناسب  or 1\4   or  1\2        
 نضم ةیس مختلفایوبعد ذلك نقوم برسم اإلطار الذي یضم ھذه المخططات والمرسومة بمق

  إطار مشترك 
حصرا وذلك للحفاظ  100\1ومن اجل طباعة ھذه اللوحة فنحن ملزمون بالطباعة بمقیاس 

  على الوضع الذي رسمناه في االتوكاد وال نستطیع الرسم بأي مقیاس أخر 
  :مالحظة 
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فان إعدادات   200\1بالنسبة لألمثلة السابقة إذا كان مقیاس نتیجة الرسم الذي نرید ھو 

  100\5الطباعة تكون 
  
  

  نتابع خیارات إعدادات الطباعة على واجھة الطباعة 
  

                   <Previous plot>:الخیار 

         Page setupونأخذه  من خیارات 
  ن ھذا الخیار ال یكون موجودا عندما نقوم بالطباعة ألول مرة ا

  فكیف نحصل على ھذا الخیار وماذا نستفید منھ ؟ 
إذا كان لدینا العدید من المخططات ونرید الحصول على نسخة سریعة من ھذه المخططات 
دون المساس باألصل ولذلك نقوم بنسخ ھذه المخططات جمیعھا على ملف واحد وبعدھا 

حد ھذه المخططات بعد وضع اإلعدادات الالزمة للطباعة والتي درسناھا فیما أنقوم بطباعة 
  سبق 

القیام بطباعة مخطط أخر من ھذا الملف وطبعا ستتم ھذه الطباعة بنفس وبعد ذلك نرید 
    ..……اإلعدادات التي تم وضعھا للمخطط األول وھكذا للمخطط الثاني والثالث

  م في كل مرة بوضع نفس اإلعدادات للطباعة وفمن غیر المعقول أن نق
اإلعدادات الالزمة عندما نقوم بوضع  ھولكن البرنامج قام بحل ھذا الموضوع وذلك أن

نجد  Page setupوالقیام بطباعة المخطط األول وعندما ننقر على السھم في خیارات 

<Previous plot>الخیار 
اإلعدادات التي  نفإ <Previous plot>أخذ الخیاروعندما نرید طباعة المخطط الثاني و 

ع النافذة تم وضعھا لطباعة المخطط األول تبقى على حالھا وال یلزمنا سوى وض
Window   على المخطط الذي نرید طباعتھ ثم نكبسOK  وھكذا للمخطط الثالث والرابع

وھكذا وبالمختصر فان الغایة من ھذا الخیار طبع أكثر من مخطط بنفس اإلعدادات 
  والمقیاس  centerالموضوعة من حیث اسم الطابعة ونوع الورق و

 دقة الطباعة           Quality :الخیار 

  عدة خیارات لذلك  وھناكmm2النقاط أي عدد  Dpiوتقاس بوحدة 

Normal -    ونأخذ ھذا الخیار في طباعة المخططات العادیة بشكل عام  
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-   Draft   ھذا الخیار عندما نرید طباعة سریعة وغیر ھامة أو للتجریب ولھ  ونأخذ
  : ثالث فوائد 

الطابعة تكون مرتاحة أثناء الطباعة - 1
الطباعة تتم بسرعة كبیرة حیث یتم توفیر الوقت - 2
یتم توفیر الحبر الن الطباعة تتم بألوان فاھیة - 3

                 Custom وذلك حسب أھمیة                         دقة بأیدینا ال أي نقوم بوضع   -
  المخططات

   Plot style table  :الخیار 

فإما أن تكون ھذه  ةإذا كنا نرید طباعة مخططاتنا باألسود واألبیض فقط أو بسماكات للخطوط معین
   ھذه االعدادات في برنامج األتوكاد اإلعدادات موجودة في إعدادات الطابعة وإما أن نقوم بوضع

وبشكل عام نأخذ خیاران لذلك 

1  -  acad . ctb                

2  -     acad . ctb    Gay 

إلى جانبھ تتفعل وتظھر رسالة    Editوعند النقر علیھ نالحظ أن أیقونة   acad . ctbولنأخذ الخیار 
  ل أتس

  ونكبس على اإلجابة نعم  ؟  ھل ترید تفعیل ذلك لكل النوافذ الطباعیة

  تظھر لدینا واجھة وفي ھذه الواجھة یوجد خیار لأللوان  Editوعندما ننقر على 

Color  :       Use object color                       

بیض فقط فإننا نقوم أسود وأأي استخدام كل عنصر حسب لونھ في الطبقات ولكن إذا أردنا الطباعة 
ى جانب ھذا الخیار ونقوم بالنقر على السھم وننقر على اللون بالتعلیم على كافة األلوان الموجودة إل

  األسود فیھ 

  وكذلك یوجد الخیار

        Line weight  :       Use object line weight 

  أي استعمل نفس سماكة خطوط العناصر في الطبقات أو نقوم بوضع السماكة التي نرید 

  ما بقیة الخیارات فال تھم كثیراأویھمنا من ھذه الواجھة فقط ھذان الخیاران أي اللون والسماكة 
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  3Dالطباعة في 

    Realiste الحالة لنأخذ الفیال المرسومة لدینا سابقا ولنأخذ

ن المقیاس ال یھم ھنا ونقوم بشكل عادي أل  Fit to paperنفعل دائما الخیار  3Dبالنسبة للطباعة في 

حول الشكل وبالنقر  Windowونأخذ  Centerباختیار اسم الطابعة واختیار نوع الورق والخیار 

  تتم الطباعة  OKعلى 

 shadeولكن ھنا نالحظ أن الدقة في ھذه الطباعة محدودة ولمعالجة موضوع الدقة نذھب إلى الخیار 
plot     

As displayed             shade plot             أي أطبع الشكل كما ھو  

  وھناك خیارات عدیدة ھنا 

  Highوألخذ دقة أكثر نأخذ الخیار   Rendered ة في ھذه الطباعة نلجأ إلى خیاروإذا أردنا الدق
  وھنا یزید وقت الطباعة وذلك حتى یقوم البرنامج بتحضیر الشكل 

    Plot in background :الخیار 

رض أوھذا الخیار یفیدنا إذا كنا نرید طباعة الخلفیة مع الشكل سواء أكان تدرج لوني أو صورة أو 
  طبیعیة ولذلك نقوم بتفعیل ھذا الخیار 

  : معلومة عامة 

    Wordى صورة یمكن تنزیلھا في برنامج في حال أردنا تحویل المخطط الذي بین یدینا إل

وھنا  JPGولكن نختار اسم الطابعة التي الحقتھا   Fit to paperفتح واجھة الطباعة ونأخذ الخیار ن

ثم  paper size وذلك في خیارات pixelsتظھر لنا خیارات للدقة حیث نأخذ الدقة األكبر ووحدتھا 

لصورة حیث یف ھذه ایتظھر لنا واجھة لتس    plotللتعلیم على الشكل وبأخذ األمر Windowنأخذ 
  نقوم بتسمیتھا ووضعھا على سطح المكتب مثال 

خذ صورة لھذا الملف وقام بحفظھ على سطح أوالخروج  نالحظ أن البرنامج  Saveوبالنقر على 

   .   Wordالمكتب حیث نقوم بتصدیرھا إلى برنامج 
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  Layer Tools   خیارات األمر

  

Format                 layer tools               

أمامنا على الشاشة مخطط مرسوم بشكل مثالي  حیث نضعلنقوم بدراسة خیارات ھذا األمر بشكل جید 
   من البرنامج من المسار األتي بطبقاتھ ونموذجي

Program files                          القرصC              open  

Autocad2008               sample                 db-samp            

  

  وھو عبارة عن مكاتب لشركة كبیرة 

وأھمیة اختیار ھذا المخطط  كون طبقاتھ مفروزة بشكل جید حیث أن الكراسي على طبقة والھواتف  على 
  طبقة واألثاث على طبقة وأجھزة الكمبیوتر على طبقة 

  ننا في ھذا البحث یجب أن نقوم بالتعامل مع الطبقات فقط أویجب التنویھ قبل البدء بالعمل 

  فمثال عندما نعلم على  الكرسي فإننا النقصد الكرسي بحد ذاتھ بل نقصد الطبقة التي تحوي الكراسي 
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تصبح  ثولزیادة توضیح ھذه النقطة فإننا سنقوم بنقل محتویات طبقة الھواتف إلى طبقة الكراسي بحی
إلى الكراسي جمیع ھواتف المخطط بحیث یصبح  طبقة الكراسي تحتوي باإلضافةطبقة الھواتف فارغة و

  Layersشریطلدینا أي تعلیم على كرسي أو ھاتف تظھر لنا طبقة الكراسي على 

وسنقوم بعملیة نقل محتویات طبقة الھواتف إلى طبقة الكراسي بالطریقة الكالسیكیة التي تعلمناھا سابقا 
حد اللمبات أالطبقات ثم نقوم بإطفاء  كافةنقوم بالتعلیم على  Ctrl+A الطبقات وباألمرحیث نقوم بفتح نافذة 

لھواتف حیث تظھر على ا طبقة ونخرج ثم نقوم بإشعال لمبة OKحیث تتم إطفاء كافة الطبقات ونكبس 
   طبقة  الشاشة فقط جمیع ھواتف الشركة ونقوم بالتعلیم علیھا جمیعا ثم نفتح قائمة الطبقات وننقر على

Chairs   وبذلك تصبح محتویات  طبقة الھواتف موجودة في طبقة الكراسي وطبقة الھواتف أصبحت
  بحثنافارغة ثم نشعل جمیع الطبقات لمتابعة 

  :مالحظة

قمنا بعملیة نقل محتویات طبقة الھواتف إلى طبقة الكراسي بالطریقة الكالسیكیة التي تعلمناھا سابقا ولكننا 
   واألفضل سنتعلم الطریقة األسرع بحثال افي ھذ

  :مالحظة 

  تعلیمات ھامة ومفیدة في عملنا مثل  درسنا

  تنظیم المخطط  -1
  وتطبیقاتھا  Scaleتعلیمة   -2

3-Single line Text   حیث نكتب مرة ونعدل ألف مرة  

4-  Sacle factorفي    Dimension  

  والوقت الرھیب الذي توفره لنا  Strechتعلیمة  -5

Properteisنافذة  - 6
  الطباعة -7
Match prop               MA   نسخ التنسیق- 8
9-Layer tools   ولكننا من كل التعلیمات التي عددناھا یوجد ثالث  البحثوھي موضوعنا لھذه

  : تعلیمات منھا أساسیة جدا ویجب أن ترافقنا في جمیع مراحل رسم المخطط وھي
                 Propertiesنافذة - 1
Match prop   التنسیق نسخ- 2
3 -Layer Tools                      

  بالمسار      Layer toolsوتؤخذ تعلیمة 
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Format                layer tools                       

layerفاننا نقوم بوضع شریط األوامر المتعلق بخیارات ھذه التعلیمة  ونظرا ألھمیة ھذه التعلیمة II  على
  المخططات سطح المكتب بشكل دائم أثناء رسم

   Layer tools   ولنقوم بدراسة خیارات األمر

Make object ,s Layer current      : الخیار- 

  عنصر ما ھي الطبقة الفعالة  أي جعل طبقة

  الطبقة الفعالة  ھيوبأخذ ھذا الخیار على عنصر ما فان البرنامج یقوم بجعل ھذا العنصر 

 Layer previous        :                  الخیار- 

أن تكون الطبقة الفعالة  عندما نقوم بتغییر الطبقة الفعالة باألمر السابق أو مباشرة ونرید العودة إلى
  التي كانت قبل التغییر ھي الطبقة الفعالة اآلن 

ھذا الخیار تتم متابعة العودة إلى نقوم بالنقر على ھذا الخیار لتحقیق ھذه الغایة وبمتابعة النقر على 
  الوراء بالنسبة إلى الطبقة الفعالة وھو غیر ھام 

Layer walk                              : الخیار- 

  ا في جمیع الخیارات التالیة على شكل خیار فرعيضراحوھذا الخیار سیكون 

  غیر مشغولة من قبلنا الوھو خیار ھام خاصة بالنسبة للمخططات 

وفیھا قائمة بجمیع أسماء الطبقات وتكون فیھا الطبقات Layer Walk   نافذةوبأخذ ھذا األمر تظھر لنا 
  مضاءة معلمة باألزرق والغیر مضاءة غیر معلمة ال

ننا عندما نعلم على طبقة واحدة فان محتویات ھذه الطبقة تظھر على الشكل أالواجھة  ھذه ونالحظ في
ك یمكننا التعلیم على لء أضواء جمیع الطبقات وأبقینا ھذه الطبقة مضاءة وكذبمفردھا وكأننا قمنا بإطفا

  أكثر من طبقة إلظھار محتویاتھا مجتمعة 
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والنقر على الطبقات التي نرید إظھار محتویاتھا وبھذا یؤمن لنا ھذا الخیار  Ctrl بس علىكویتم التعلیم بال
  ھا ویاتتومح معرفة عدد الطبقات

وبھذا یؤمن لنا ھذا الخیار معرفة عدد الطبقات ومحتویات كال منھا بشكل سریع وعندمانكبس على الخیار 
Close من حیث اإلضاءة واإلطفاء  فان البرنامج یعیدنا الى الوضع التي كانت علیھ الطبقات  

 Enter كبسھذه الواجھة أن نكتب اسم الطبقة التي نریدھا مضاءة بمفردھا ثم ن ىعلأكما یمكن في 
  لیتحقق ذلك 

یقونة في أعلى یسار اللوحة القیام باختیار الطبقات التي نریدھا األكما یمكن عن طریق الكبس على 
  مضاءة 

ة محتویاتھا من الكراسي فمثال عندما ننقر على الكرسي فان طبقة الكراسي ھي وحدھا تبقى مضاءة مظھر
  سبب نقل محتویات طبقة الھواتف إلى طبقة الكراسي بوذلك  والھواتف

فان البرنامج یعید وضع الطبقات إلى ما كانت علیھ ولكن إذا   Colse نھ عندما ننقر على الخیارأقلنا  - 

فان الطبقات تحافظ على وضعھا   Colse  وكبس Restore on exit قمنا بإزالة التعلیم عن الخیار
   خذ األمرأت علیھ قبل الحالي ولیس الوضع الذي كان

Layer : الخیار   -  Mach     

  وھو خیار نسخ التنسیق ولكن للطبقات 

ننا كنا نقوم بالتعلیم على العنصر المصدر لیقوم بأخذ خصائصھ أ Ma      ونعلم سابقا بالنسبة إلى الخیار 
یعمل ھنا بالعكس فعندما نأخذ ثم نعلم على العناصر التي نرید إعطاءھا ھذه الخصائص ولكن ھذا الخیار 
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التي نرید نقلھا إلى طبقة أخرى وبعد التعلیم على  العناصر ھذا األمر فان البرنامج یطلب منا التعلیم على
  حد عناصر الطبقة التي نرید النقل إلیھا أفان البرنامج یطلب التعلیم على   Enter ھذه العناصر وكبس

وھنا لدینا  Enter وكبس لعناصر التي نرید نقلھا إلى طبقة أخرىخذ األمر والتعلیم على اأكما یمكن 

بأسماء الطبقات وبالنقر على أي طبقة  قائمة نافذة وفیھا تظھر لنا  N      األمر وبأخذ Nameالخیار 

  فان العناصر المعلمة تنتقل إلى ھذه الطبقة  OKوكبس 

Change       : الخیار-  to Current Layer

العناصر المنتقاة  إلى الطبقة الفعالة وبأخذ ھذا األمر والتعلیم على العناصر التي نریدھا أن أي قم بنقل 
  فان ھذه العناصر المعلمة تنتقل إلى الطبقة الفعالة Ente الفعالة حالیا ثم كبس الطبقة تنتقل إلى

   Copy Object to New Layer     : الخیار- 

تعیین العناصر التي نرید نسخھا ثم نقلھا إلى طبقة جدیدة وبالتعلیم  وبأخذ ھذا األمر فان البرنامج یطلب
فان البرنامج یطلب اختیار الطبقة التي نرید نقل ھذه العناصر المنسوخة  Enter على ھذه العناصر وكبس

نقطة األساس لمسك  تحدید أو مباشرة فان البرنامج یطلب        Nإلیھا  وبتحدید ھذه الطبقة عن طریقة 
   عناصر المنسوخة ثم یطلب اختیار نقطة تنزیل ھذه العناصرال

أي عزل الطبقات       Layer Isolate    :الخیار- 

فان البرنامج یقوم بقفل  Enterحد العناصر وكبس أوھي تعلیمة ھامة وبأخذ ھذا األمر والتعلیم على 
  جمیع الطبقات وإبقاء طبقة العنصر المعلم علیھ غیر مقفولة 

  الخیار بعد التراجع عن األمر بالخیار التالي ھذا خذأوبالعودة إلى 

 Layer Unisolate  فإننا نجد  

  Setting    : الخیار

حیث    Off        O       بعد التعلیم على طبقة الكمبیوتر مثال ثم نأخذ الخیار S     وبأخذ ھذا الخیار

فان البرنامج یقوم   Off           O مجددا وبأخذ الخیار   off   یقدم لنا البرنامج خیارات إما التفریز أو
بإطفاء جمیع الطبقات وإبقاء طبقة الكمبیوتر مضاءة حیث تظھر على الشاشة أجھزة الكمبیوتر فقط ویمكن 

  ددھا یمكن حساب ع  Propertiesبالتعلیم علیھا جمیعا ومن نافذة 

  Isolate Layer to Current Viewport :    الخیار- 
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األمر فان  ھذا نھ یمكننا فتح أكثر من نافذة للعمل علیھا وبأخذأ Viewport وجدنا في خیارات األمر

  فقط للواجھة الفعالة بینما تبقى بقیة الواجھات على حالھا   Isolate  البرنامج یقوم بعمل

Layer Unisolate         :الخیار- 

  في كل الحاالت السابقة أي عكس العزل  Isolate أمر مر نقوم بإلغاءوبأخذ ھذا األ 

 Layer off          : الخیار- 

   ةحد العناصر المنتمي إلى طبقة ما فان البرنامج یقوم بإطفاء ھذه الطبقأوبأخذ ھذا الخیار والنقر على  

یقوم  أثناء العمل وفي بعض األحیان التي تزعجنا ویفیدنا ھذا الخیار بإطفاء سریع ألحد الطبقات
بنعم ونستمر  نقوم باإلجابةفالطبقة   ھذه ننا نرید إطفاءأالبرنامج بسؤالنا إذا كنا متأكدین من 

  بالعمل

Turn all layers     : الخیار-  on   

  دون استثناء بإشعال كافة الطبقات  وبقوم ھذا الخیار بإعادة 

  :مالحظة 

   بالذكر أن الخیارات األربعمن الجدیر 

-Layer Isolate              

-       Layer unisolate

-                Layer off

-  Turn all layers on  

  خیارات ھامة وتفیدنا جدا أثناء عملنا ویتم تداولھا أثناء العمل بكثرة

Layer Freeze              : الخیار- 
              Thaw all layer: الخیار- 

إلغاء تفریز ھذه الطبقة وذلك بالتعلیم على  وھذان الخیاران یفیدان في األمر بتفریز أي طبقة نرید أو 
  عنصر ینتمي إلى ھذه الطبقة 

   Layer lock                : الخیار- 
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إلیھا ھذا العنصر  حد العناصر فان البرنامج یقوم بقفل الطبقة التي ینتميأوبأخذ ھذا األمر والتعلیم على 
األمر والتعلیم على عنصر  فإننا نعود ألخذ إقفال طبقة أخرى أردنا ویعمل ھذا األمر لمرة واحدة فإذا

  اءھا وھكذا فینتمي إلى الطبقة الثانیة التي نرید إط

   Layer unlock             : الخیار- 

  حد عناصر ھذه الطبقة أویقوم ھذا الخیار بفك القفل عن الطبقة المقفولة عن طریق التعلیم على 

Layer Merge             : الخیار- 

حد الطبقات إلى طبقة أخرى وحذف ھذه الطبقة التي أصبحت فارغة أویقوم ھذا الخیار بنقل عناصر  
 Enterن جمیع عناصر ھذه الطبقة تتعلم وبكبس اا فحد عناصر طبقة مأوبأخذ ھذا األمر والتعلیم على 

نقوم باختیار     N    باألمرل البرنامج عن الطبقة الھدف التي نرید نقل ھذه العناصر المعلمة إلیھا وأیس

ننا نرید نقل أوھنا یسال البرنامج في رسالة تظھر على الشاشة إذا كنا متأكدین من  OKھذه الطبقة ونكبس 
  وإلغاء الطبقة التي تضم ھذه العناصر وباإلجابة بنعم یتم األمر المعلمة إلى طبقة أخرىالعناصر 

   Layer Delete    الخیار- 

  وھذا األمر یقوم بحذف أي طبقة مھما كانت ظروفھا بما فیھا العناصر التي تحویھا 

یمكن التعلیم على  و ذفھاالتي نرید ح الطبقة حد عناصرأوبأخذ ھذا األمر فان البرنامج یطلب التعلیم على 
ل البرنامج إذا كنا نرید المتابعة وباإلجابة بنعم یقوم البرنامج بحذف ھذه أیس Enterأكثر من طبقة وبكبس 

  الطبقات بما تحویھا 

  تسمیة الطبقة المراد حذفھا أو أكثر من طبقة فیقوم بحذفھا بما تحویھ   N       ویمكن عن طریق الخیار

نا إذا كان لدینا بلوكات نستعملھا في ملفنا وسورسھا ینتمي إلى إحدى ھذه الطبقات ویجب االنتباه ھ
راجع موضوع البلوكات والسورس (في ھذه البلوكات  المحذوفة مما یسبب لنا بعض اإلشكاالت

  )والمالحظات المذكورة حولھا 

  :مالحظة

 معھا ویمكن لنا بواسطة ھذا األمرعند استیراد بعض البلوكات یمكن لھذه البلوكات أن تجلب طبقاتھا 
                Purge     عن طریق الخیارأو  إلغاء ھذه الطبقات ولكن قبل ذلك یفضل معالجتھا بالطرق العادیة

Pu

  وإذا لم تجدي ھذه المحاوالت فیمكننا أخیرا استعمال ھذا األمر 
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  الرسم في االتوكاد أصول

  الشكل وسنحاول أن نعقب علیھ ببعض األفكار في الرسملدینا المخطط المبین في 
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أن العقبة الرئیسیة دائما في رسم أي مخطط ھي رسم الجدران مھما كانت صفة ھذا المخطط -1
وعندما یتم السیطرة على موضوع رسم الجدران تبقى بقیة األمور بسیطة مثل األبعاد والتھشیر 

  والفرش والمسمیات 
والى الداخل   offset خارجي للمبنى بدون الدرج وباألمر Polyline برسمولرسم الجدران نقوم   -2

  تمثل سماكة الجدران ثم نقوم بتفجیر خطوط 20CMیبعد عن األول مسافة   Polyline  نأخذ

Polyline وبذلك نكون رسمنا الجدران الخارجیة  

على بعضھا  ةمن الجدران عمودی %90إلى 80 سبة لرسم الجدران الداخلیة وباعتبار أننما بالأ-3

 OTRACKمع تفعیل  L        األمر ولذلك نستفید من الجدران الخارجیة التي قمنا برسمھا بأخذ

نرسم خط  Orthoوبتفعیل حد زوایا الجدران الخارجیة لتحدید بدایة أول جدار داخلي أواالنطالق من 

بمسافة سماكة الجدار الداخلي نكون قد  Offset للجدار الداخلي بغض النظر عن أطوالھ ثم وباألمر

بمسافة بعد الجدار الثاني عن األول الذي رسمناه نكون قد حددنا   Offset حددنا أول جدار وباألمر

بمسافة سماكة ھذا الجدار وھكذا یتم رسم جمیع ھذه الجدران      Offsetبدایة الجدار الثاني ثم بواسطة
المتوازیة 

 نرسم الجدران المتعامدة مع ھذه الجدران التي قمنا برسمھا وباستعمال األمروبنفس الطریقة -4
Trim    نقوم بقص الزوائد من الجدران ونالحظ العمل كلھ ینحصر في تعلیمات  Trim  ,  

Otrack  ,  Offset   

   Array  بالنسبة للدرج فنرسمھ عن طریقة تعلیمة  ماأ -5

نقوم بتوزیعھ حسب أماكن  Copy ج المخطط وباألمربالنسبة لألعمدة نقوم برسم عمود خار -6
   توضع األعمدة

     Boundaryبالنسبة لتھشیر الجدران عن طریق -7

 Layer بالنسبة لتھشیر األعمدة نقوم بإطفاء كافة الطبقات وإبقاء طبقة األعمدة مضاءة وذلك باألمر- 8
Isolate  ثم نقوم بالتھشیر عن طریقSelect 

  ما بالنسبة إلى موضوع النوافذ والتي ھي عبارة عن مقاطع وھي نوعین أ   

  متناظرة   - 

  غیر متناظرة  - 

نقوم بتوزیعھ على النوافذ  Copy فإننا نقوم برسم إحدى ھذه النوافذ وباألمر وبالنسبة للنوع األول
 ولكن أبعادھا مختلفة فنقوم باستعمال األمر معھا المتساویة األبعاد والمتوازیة وإذا كان ھناك نافذة متوازیة

Strech وبالنسبة للنوافذ المتعامدة فإننا نستعین باألمر لتعدیل أبعاده Rotate  ألخذ نسخة  (90)والزاویة

   في حال اختالف األبعاد Strech من ھذه النوافذ وتوزیعھا في أماكنھا مع االستفادة من األمر
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حال  ولنوافذ اأبعاد  تساوي في حال Copy ناظرة فیمكن توزیعھا باألمرما بالنسبة للنوافذ الغیر متأ

وباعتبار أن الشكل  ھنا ال تفیدنا ألنھا تقوم بالتكبیر من طرف واحد Stretchاختالف األبعاد فان تعلیمة 
  غیر متناظر فانھ یتشوه 

Xال تفید ھنا ألنھا تقوم بالتكبیر في اتجاه  Scaleكما أن تعلیمة  , Y  ننا نحتاج للتكبیر من جھة أعلماX 
  فقط 

  والحل في ذلك بتحویل ھذه النافذة إلى بلوك وسنشرح ذلك تفصیلیا 

ننا نریدھا أن أعلما  (300Cm)  لتصبح X ونرید تكبیرھا من جھة (200Cm)اطولھنافذة  لدینا لنفرض

ونقوم بتسمیتھا وتحدید نقطة اإلنزال ثم التعلیم على النافذة  B      األمر لذلك نأخذ Y تبقى ثابتة من جھة 

 ونحدد نسبة كبر Uniform Scale ونعلم على األمر I       األمر ثم نأخذ  Unitless والوحدات تكون 

   ونضع ھذه النسبة عند 1,5) (200\300  فقط ولذلك نقوم یدویا بتقسیم Xالشكل أو صغره من جھة 

X  في  و (1,5)حیث یقوم البرنامج بتقسیمھا لیحصل على النسبة  (200\300)أو نضع النسبة مباشرة

   X   (300)  الحالتین یتم تنزیل البلوك وقد أصبح طولھا من جھة

  ویجب االنتباه ھنا أن البرنامج الیقبل الكسور عندما نضع لھ النسبة 

   تقسیم یدویا ونضع النتیجة حتى یتم العمل باألمرفرضا بل نقوم بال )(2\3,5فمثال ال یمكن أن نضع 

  وبالخالصة فقد رسمنا نافذة واحدة وأخذنا منھا نسخ لجمیع النوافذ

نقوم بتوزیع األبواب لكامل   Rotate مع  Copy بواب نقوم برسم باب واحد وباألمرلألبالنسبة  -9
المخطط والحظنا أن ھذا المخطط تمت دراستھ دون وجود محاور وسنقوم الحقا بدراسة مخطط بالتفصیل 

  لنوضح طریقة الرسم المثالیة فیھ علما أن المخطط التالي یوجد فیھ تسمیات ومحاور وأبعاد
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  :خطوات رسم المخطط 

  نص المسالة 

  مع رسم خطوط األبعاد الخارجیة  1/50المطلوب رسم المخطط المبین بالشكل بمقیاس 

  مع وضع اسماء االعمدة والجوائز والبالطات ) االبعاد الداخلیة + جزئي ومحاور كلیة (

  . عنوان المخطط + كلیشة + كما ھو موضح بالشكل مع رسم اطار مناسب 

  : جدول األعمدة 

  األبعاد التفصیلیة لألعمدة 
  )CM( الطول   )CM( العرض   اسم العمود 
C1  3040  
C230  50  
C335  40  
C4  35  35  
C5  30  45  
C6  4040  
C7  4545  

  

  : نموذج الكلیشة 

  مشروع مبنى المھندسین 
  فیذي للبالطة الثانیة نالمخطط الت

  جورج مواس .  م  :إشراف 
  احسان عبد الرزاق . م   :إعداد 

    :المقیاس     : رقم اللوحة 
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نقوم بالتسییف - 1
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Unitlessنضبط الوحدات- 2
Orginإلغاء- 3
           Z           E       نضبط حدود الرسم ثم- 4

نقول  أي من البدایة (Insunits=0)یمكننا سلفا وقبل وقوع مشكلة في البلوكات أن نضع  - 
  خرج من الوحدات أو ننتظر حتى تقع مشكلة في البلوكات ونأخذ ھذا األمر أ للبرنامج

   (0,3)ونضع للطبقة صفر سماكة 
حرف الواو عن بعد معالجة مشكلة  )المحاور(نقوم بفتح طبقة جدیدة ونقوم بتسمیتھا  - 

   ونعطیھا نوع ولون الخط شحطة ونقطة وسماكة  الخط Formatمن    Renameطریق

(0,2)
   XL                   H            األمر نأخذ - 

  ونرسم محور أفقي ثم
            (@0,400)    (@0,500)                   (@0,400)
  ونرسم محور شاقولي ثم  XL                    V                 األمر ثم نأخذ

(@450,0)                      (@500,0)            (@450,0)   
  وبذلك یتم رسم المحاور 

یبعد عن  Rectangleنرسم  Offsetوباألمر  عند تقاطع المحاور Rectangleثم نقوم برسم 

  ویمثل المستطیل األول حدود المبنى والثاني حدود المحاور الى الخارج  (600)األول 

والتعلیم على المستطیل الخارجي والنقر خارج ھذا المستطیل نزیل         Ex trim وبأخذ األمر
الخطوط الزائدة من المحاور ثم نقوم بحذف المستطیلین لنحصل بذلك على خطوط المحاور مع 

تطویال أو  Strechویمكن تعدیل ھذه المسافة باألمر  (600cm)امتداد إلى الخارج مسافة 
  تقصیرا 

بالنظر إلى تقطیعات خط المحاور فقد تكون قریبة من بعضھا بحیث تظھر بعد الطباعة وكأنھا خط - 
الشحطة في التقطیعة بشكل یتناسب مع مخططنا ونقوم بالتعلیم  طولمستمر ولذلك نقوم بتقدیر 

 Properties          Line م بزیادة خط التقطیعة من نافذة حد خطوط المحاور حیث نقوأعلى 
type scale   

وذلك بقیاس طول التقطیعة على ورقة خارجیة ورسم الخط بین محورین حسب أبعاده ونقدر 
ثم نقوم بالتعلیم على كافة المحاور  Propertiesالطول الذي یجب أن نعطیھ للتقطیعة في نافذة 

   Propertiesوإعطاءھا نفس القیمة من 
اآلن تعتبر المحاور جاھزة ویمكن لنا التشییك علیھا ألننا سنعتمدھا أساسا في رسم المخطط  - 

بأكملھ حیث سنستفید من رسم المحاور في تولید الجسور والجدران والجوائز كما أن نقاط 
   قة بتوضع األعمدةتقاطع المحاور لھا عال
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  :رسم الجسور 

من الجھتین بحیث یتحدد الجسر  (30Cm)للمحور بمقدار  Offsetلرسم الجسور نقوم بعمل 

60)الذي عرضھ  Cm)  والذي یأتي المحور في منتصفھ وھكذا نحدد كافة الجسور اعتمادا

  انطالقا من المحاور  Offsetعلى تعلیمة 
معنا یؤدي إلى كارثة في المخطط فإذا كانت المحاور كثیرة في المخطط  أوھنا قد یحدث خط

حد خطوط الجسر أونقوم بالنقر على  Offsetفقد نخطئ في النقر على المحور لنأخذ منھ 
  :إلى العملیة التالیة  وتفادیا لھذه المشكلة فإننا قبل البدء برسم الجسور نلجأ

 األمر المحاور ونضعھا في طبقة فعالة ثم نأخذنقوم بإنشاء طبقة جدیدة وبلون غیر لون 
Offset   

            C L           O         نحدد المسافة        نعلم على المحور
وبالتعلیم على المحور والنقر في  كل مرة من جانب یمكننا تحدید الجسور وبلون أخر ال یسمح 

  التالیة  Offsetلنا بالخطأ بالنسبة لعمل 

أي أن یكون  Source إلى Offset األمر نھ یجب إعادة الوضع بالنسبة إلىأویجب التنویھ ھنا 

المأخوذ منھ ولیس خصائص  یطابق بخصائصھ خصائص األصل Offsetالخط الناتج عن 

  كما حددناھا مؤقتا لتفادي الخطأ في عملنا  Currentالطبقة الفعالة 

تمثل البالطات التي تحددھا الجسور التي  Rectangleثم نعود إلى الطبقة صفر ونقوم برسم 

والتعلیم على حدود الجسور التي رسمناھا بواسطة  Layer Isolate األمر قمنا برسمھا وبأخذ

Offset  فان جمیع الطبقات تطفئ وتبقى الطبقة التي انشاناھا مؤخرا مضاءة وفیھا جمیع

فنقوم بحذف جمیع محتویات ھذه  Offset الخطوط التي رسمت إلى جانبي المحاور باألمر

إشعال الطبقات ونعود ھنا  إلعادةLayer unisolate األمر ثم نأخذ Delete الطبقة باألمر
األساس الذي نولد  لناكد على موضوع التأكد من صحة أبعاد المحاور التي قمنا برسمھا ألنھا

  منھ كافة الرسوم التي تلیھ
  
  
  
  

   رسم األظفار
  

 Layer off المستطیالت التي تمثل البالطات بین الجوائز ثم وباألمر یجب أن نقوم بتفجیر

 Offset األمر یتم إطفاء طبقة المحاور وبأخذ Enterحد المحاور وكبس أوبالتعلیم على 
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مسافة  ئھوإعطا Offset نرسم الخط الخارجي للظفر وباعادة األمر 150Cmوإعطاءه مسافة 

40Cm یتحدد لدینا حدود الظفر وبرسم الخطوط العرضیة  انطالقا من الخط الخارجي للظفر

 Turn all layer طبقة المحاور باألمر ثم نعید إطفاء یتم رسم األظفار Trim والتنظیف باألمر
on   
  
  

  : رسم األعمدة
  

ناھا لرسم الجسور حیث قمنا بمسح أنشأنفتح نافذة الطبقات ونقوم بإلغاء الطبقة الفارغة التي 
ونعطیھا لونا جدیدا  )األعمدة وتھشیرھا(محتویاتھا سابقا ثم نقوم بإنشاء طبقة جدیدة نسمیھا 

وھو مستمر ثم نعالج مشكلة الواو في التسمیة ویمكن أن نضع التھشیر  (0,2)وسماكة خط 
  بالنسبة لألعمدة على طبقة مستقلة 

ھذه الطبقة نعتبر المبدأ العام ھو أن نقوم برسم النموذج األول وبالنسبة لرسم األعمدة على 
نقوم بمسك ھذا النموذج ونضعھ في أماكن وجوده وإذا كانت  Copy خارج المخطط وباألمر

لنقوم بمسكھ من  Copy نقطة المسك غیر مالئمة فإننا نترك النموذج على جنب ونعود باألمر
شرنا أنموذج أخر خارج المخطط ونقوم بتوزیعھ كما  نقطة مناسبة ونضعھ مكانھ ثم نقوم برسم

  سابقا وھكذا باقي النماذج 
 C1  (@30,40) ونرسم نموذج األعمدة rectangle األمر ولتطبیق ذلك على مخططنا نأخذ

في نقطة تقاطع الجسر العلوي مع  ونمسكھ من زاویتھ العلویة ونضعھ Copy األمر ونأخذ

ولكن ھذه النقطة غیر مناسبة  C1الجسر الیساري الخارجیة وھي مناسبة لنقطة مسك العمود 

 Copy لتقاطع الجسر السفلي مع الجسر الیساري ولذلك نضع العمود جانبا ثم نعود باألمر

   C1نموذج من ال  لنمسك العمود من النقطة المناسبة ھكذا یتم رسم جمیع األعمدة
  

وبنفس الطریقة السابقة نقوم بتوزیع ھذا النموذج في  C2 (@30,50)األعمدة  نموذج ثم نرسم
  أماكنھ 

كثیرا وبعد االنتھاء من  Otrackلكافة النماذج ویمكن ھنا أن تساعدنا تعلیمة  وھكذا بالنسبة

 حدأونعلم على  Layer Isolateمر رسم األعمدة سنقوم برسم التھشیر لھا ولذلك نأخذ األ

حیث تفتح نافذة التھشیر ونفعل  H     األعمدة فتبقى طبقة األعمدة وحدھا مضاءة ثم نأخذ األمر
  الشروط األربع التي درسناھا وھي

  Outer                             نعلم على  -1

  Associative                    نفعل الخیار -2
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  Create Separate hatchesنفعل الخیار  - 3        

   50تعادل    Gap tolerance                   نضع قیمة  -  4

  فتح من لون األعمدة قلیال أونأخذ لون مختلف للتھشیر عن لون األعمدة ولیكن لون 

ونخرج من  OKونعلم على جمیع األعمدة ثم نكبس  Select objects ونأخذ من النافذة األمر
  األمر 

  إضاءة كافة الطبقات  إلعادة Layer unsolale األمر ثم نأخذ

  :رسم أسماء المحاور 
  

والیمكن وضع أسماء المحاور مع الدوائر في  )أسماء المحاور(نقوم بفتح طبقة جدیدة اسمھا 
طبقة المحاور ألنھ من غیر المعقول رسم الدوائر التي توضع بداخلھا أسماء المحاور بخط 

   مقطع بل یجب أن تكون بخط مستمر
ونقوم بحل مشكلة الواو عن  (0,2) ونقوم بإعطاء ھذه الطبقة لون جدید وسماكة

     Renameطریق

  معین ولذا نأخذ األمر Styleولكتابة أسماء المحاور فإننا نحتاج إلى 

        St  حیث تفتح نافذةText style  ونأخذNew  ونحن واقفین علىStandard  ونقوم
خذ اسم الطبقة التي ینتمي إلیھا ولذا نقوم بتسمیتھ أبتسمیة ھذا الستایل اسما واضحا وصریحا وی

ننا سنكتب باللغة االنكلیزیة فیجب علینا أن نأخذ فونطا أوباعتبار   Okثم  )أسماء المحاور(
  انكلیزیا صریحا ولیكن 

(Modern no 20) (60) ولنأخذ االرتفاع   
متناسبة مع أبعاد  الدوائرذه ھ یجب أن تكون أقطار محاورلكتابة ال الدوائرومن اجل رسم 
لشكل اإلخراجي لھا متناسبا ولذلك نرسم على ورقة خارجیة مثال اصبح یالمخطط بحیث 

  (5Cm)إلى (4,5)فیظھر في الطباعة  (500) أو (450)محورین والبعد بینھما على المخطط 

أي  (8mm)ن الدائرة المناسبة قطرھا أونقدر على الورقة  وبرسم ھذین المحورین على الورقة

(80units)  وبالتالي نقدر أن نصف قطر الدائرة المناسبة في الرسم ھو(40units)  أي نتخیل

ویمكن تكبیر ھذه  Untisاألبعاد على الورقة بعد الطباعة ونعود بالعكس لترجمة ھذه األبعاد 

   Propertiesالدائرة أو تصغیرھا عن طریق نافذة 

ویتم ذلك بالمسار وبلون  Singlelineومن اجل الكتابة في ھذه الدائرة نختار طریقة الكتابة 
   أخر

Shift+A         O        مركز الدائرة             DT         J       MC    
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وبذلك یتم كتابة الحرف الذي یمثل اسم المحور داخل الدائرة و إذا لم یعجبنا قیاسھ  فیمكننا 
فیمكن أن نجد أن االرتفاع المناسب للكتابة  Propertiesتكبیره أو تصغیره عن طریق نافذة 

(55)ولذلك نضعھا في نافذة  (60)بدال من (55)ھو  Properties  ونذھب إلى الستایل المتعلق
  بأسماء المحاور لنعدل ھذا االرتفاع 

  ونعلم على الدائرة والكتابة التي بداخلھا وبكبس Copy األمر ثم نأخذ

ونوزعھا على المحاور الشاقولیة  Quadrant نمسك ھذه الدائرة عن طریق Shift+یمن أ زر 

ثم ننقر نقرتین على الحرف  Bنكتب بتعدیل الكتابة حیث ننقر نقرتین على الحرف و ثم نبدأ

أن نكتب الحرف  أردنا وھكذا نقوم بكتابة جمیع أسماء المحاور وإذا Cللمحور الثالث ونكتب 

 -1-2-3-4ونكتب أسماء المحاور  Propertiesنقوم بتعدیلھ من نافذة  90مقلوب بزاویة 

  إزالة الزوائد من المحاور من الطرف األخر  یمكن Stretch وباألمر
حد أبعاد المحاور یوجد فیھ أننا وبعد الوصول بالرسم إلى ھذه المرحلة اكتشفنا أن أولنفرض 

  أن نقوم بتعدیل ھذا البعد  Stretchبالقیاس فیمكن بواسطة تعلیمة  أخط
  

  :األعمدة والجوائز  رسم أسماء

 (0,2)ونعطیھا لون جدید وسماكة خط )األعمدة والجوائز أسماء(نقوم بفتح طبقة جدیدة اسمھا 

خاص لھذه  Style ونقوم بإنشاء Renameونقوم بحل مشكلة الواو في االسم عن طریق 

ونسمي  Newوننقر على  Standardونقف على           St       األمر الكتابة ولذلك نأخذ

 لیزي فنختار فونطاوبما أن الكتابة باالنك  OKوننقر )األعمدة والجوائز أسماء(ھذا الستایل 

 OKثم  Applyثم  (80) ونحدد ارتفاع للكتابة Times New Romanصریحا ولیكن  انكلیزیا

                                  DT                     DT                 C1     األمر ثم نأخذ

كبیر وھو ھنا كبیر بالنسبة إلى مخططنا فنقوم بتعدیل ارتفاعھ من  C1وإذا وجدنا أن الحرف 

Properties ثم ندخل إلى (40) إلى Style (40) لنقوم بتعدیل االرتفاع في الستایل إلى   

  ونأخذ عن طریق C1ونعلم على  Copy األمر ثم نأخذ

م نقوم بتعدیل ونوزع الكتابة على جمیع األعمدة ث Insertنقطة المسك  Shift+ زر أیمن  
  الكتابة على األعمدة حسب أسماءھا 

ونأخذ  DT       األمر ومن اجل كتابة أسماء الجسور نأخذ لونا أخر على نفس الطبقة ونأخذ

B(2-1)  ونكتب خارج المخطط  O       الزاویة 
ونعلم على الكتابة  Copyاألمر ونأخذ Properties من Middle centویمكن أن نضعھ 

B(2-1)  زر أیمنونكبس +Shift ونأخذInsert   ونذھب إلى منتصف الجسر وبواسطة

Otrack نرفعھ قلیال وھكذا نعمم على الجسور األفقیة  
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 (90)نأخذ زاویة  Propertiesومن  B(2-1)لجسور الشاقولیة نقوم بالتعلیم على لوبالنسبة  
ما بالنسبة لتعدیل الكتابة على الجسور حیث أن جمیع ألجعل الكتابة موازیة للجسور الشاقولیة 

 نعدل (1)والتعدیل سیتم على الحرف الثاني فقط أي بدال من  B(2-1)الجسور أصبحت مكتوبة 
   4)( إلى أو 3)( والىأ 2)(

ولذلك فإننا نقوم  B(2-2)لنكتب مثال  B(2-1)لیس من المعقول أن نحذف كامل العبارة فولذلك 

 Enterثم  (2)ونكتب  Deleteثم (1)نقرتین ثم ننقر نقرة ثالثة قبل  B(2-1) بالنقر على
  الكتابات  كافة وبنفس الطریقة نعدل

  
  :رسم األبعاد الداخلیة والخارجیة 

ونعطي لون وسماكة خط  )األبعاد الداخلیة(نقوم بفتح طبقتین طبقة لألبعاد الداخلیة نسمیھا 
)األبعاد الخارجیة ( وطبقة لألبعاد الخارجیة نسمیھا األبعاد (0,2)

 نأخذ ولذلك فإننا (1/50)وقبل البدء بعملیة تنزیل األبعاد وباعتبار أن المقیاس المطلوب ھو

ونالحظ ھنا أن المخطط قد  (2)ونعلم على المخطط بكاملھ ونعطیھ مقیاس  Sc       األمر
ط المحاور ال زالت على حالھا وأصبحت صغیرة بالنسبة تضاعف حجمھ بینما تقطیعات خطو

حد المحاور حیث یتم إطفاء أونعلم على  Layer Isolate األمر إلى حجم المخطط ولذلك نأخذ
  حد ھذه المحاور أجمیع الطبقات ماعدا طبقة المحاور ونقوم بالتعلیم على 

بحیث  LineTypeعا من نقوم بتعدیل تقطیعات الخط بالزیادة طب propertiesومن نافذة 
  یكون مناسبا الخراجاتھ بعد الطباعة 

   تھتنسیقا األمر وننقر على ھذا الخط المعدل لیأخذ  MA       األمر ثم نأخذ
ثم نقوم بالنقر على باقي خطوط المحاور حیث تصبح جمیع المحاور تحمل نفس التنسیق 

                    األمر ثم نأخذ 50\1المنسجم مع تعدیل مقیاس المخطط الذي قمنا بوضع مقیاسھ 
      Layer unsolate                 

  :األبعاد الخارجیة 

 Newوننقر على  standardونقف على   D      األمر ونأخذنفتح طبقة األبعاد الخارجیة 

  ثم  continueثم  )األبعاد الخارجیة (ونقوم بتسمیة ھذا الستایل 

   نأخذ الخیارات  Linesمن نافذة 

- color               by layer                                                    
- linetype          by layer                                                    
-  line weight     by layer                                                    
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  بالتعلیم علیھا  Extension ونقوم بإلغاء

ننا نقوم ألالستعانة بھا وباعتبار  dimesion ونخرج ونقوم بتنزیل شریط أدوات OKوھنا ننقر 

 Textبرسم األبعاد الخارجیة فإننا نقوم بتنزیل بعد تجریبي بین محورین حیث نجرب ارتفاع 

             Dمناسب وحجم السھم المناسب بالدخول والخروج إلى نافذة ال

ستایل األبعاد  modify مناسب وحجم األسھم مناسب نعود إلى Textفإذا وجدنا أن ارتفاع 
   داداتھالخارجیة لنتابع إع

  
  الخیارات  نأخذ    symbols and Arrous  ومن نافذة 

-   Architectural   tick                                                           
- بالتجربة                            Arrow size                     (4o)  

  Textومن نافذة 

ونسمیھ  Newلألبعاد الخارجیة ثم ننقر على  text style إلنشاءBrowse  ننقر على الخیار 

  ونأخذ لھ فونطا dim)   -األبعاد الخارجیة (

(Angsana New)  ثم (0)مثال واالرتفاع  apply    ثم نأخذ الخیارات  

-  Aext color   نحدد لونا ما                                             

Vertical                     above                                                -  

Horiz ontal                centered                                            -

Aligned with dimension line                                               

- Offset from  dim line                    10                                     
  

   Fit   ومن نافذة 

Over dimension line ,with leader                                  
Draw dim line betweenextline                                        

  
  primary unitsومن نافذة 

Precission                        0,00                                            
Decimal  separator         comma                                       
Prefix                               L (                                                 

)Cm                                        فراغ                         Suffix  

Scale factor                     0,5                                              
  ونقوم برسم األبعاد الخارجیة 
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  :األبعاد الداخلیة 

   وننقر على standardونقف على      D األمر نفتح طبقة األبعاد الداخلیة ونأخذ
New األبعاد الداخلیة(ونسمیھ(   

  : نأخذ الخیارات       lines   ومن نافذة 
  

- color               by layer                                                    
- linetype          by layer                                                    
-  line weight     by layer                                                    

  بالتعلیم علیھا   Extension ونقوم بإلغاء

جریبي ننا نقوم برسم األبعاد الداخلیة فإننا نقوم بتنزیل بعد تأونخرج وباعتبار  OKوھنا ننقر 
  داخلي بین جسرین مثال 

        Dالمناسب بالدخول والخروج إلى نافذة  المناسب وحجم السھم  Textحیث نجرب ارتفاع 

وحجم األسھم مناسبین نعود إلى نافذة ستایل األبعاد الداخلیة لنتابع  Textفإذا وجدنا أن ارتفاع 
  إعداداتھ و

  
  :نأخذ الخیارات     Symbols and Arrows من نافذة

  
- Oblique                                                                              

- بالتجربة                            Arrow size                     (20)  

Text إلنشاء Browseننقر على الخیار  Textومن نافذة  Style الداخلیة ثم ننقر على  لألبعاد

New   ونسمیھ  

)  –األبعاد الداخلیة ( dim ونأخذ لھ فونطاRomantic  ثم  (0)مثال واالرتفاعapply    ثم
   اتنأخذ الخیار

- Text colorنحدد لونا ما                                               

Vertical                    above                                                -  

Horiz ontal              centered                                           -

Aligned with dimension line                                              

- Offset from  dim line                  10                                     

   Fitومن نافذة    
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Over dimension line ,with leader                                  
Draw dim line betweenextline                                         

  
  primary unitsومن نافذة 

Precission                        0,00                                            
Decimal  separator         comma                                       
cale factor                     0,5                                              

  ویفضل ھنا تحویل المؤشر إلى مسطرة لیساعدنا في تنزیل األبعاد ویتم ذلك بالمسار التالي 
Tools         display         cross hair  size

   (100) حیث یمكن أن نعطیھ التكبیر الذي نریده ویمكن أن یصل إلى
بدایة النافذة ومن  نى إلىبالنسبة لتنزیل األبعاد الخارجیة الجزئیة دائما تكون من طرف المب

  نھایة النافذة إلى خلعة إذا كانت موجودة 
األبعاد الجزئیة في المخطط اإلنشائي  فتكون من طرف العمود إلى طرف العمود ثم نأخذ  ماأ

   continueخیار 
فنأخذھا من طرف الجائز إلى طرف الجائز ونقوم بتنزیل األبعاد  بعاد الداخلیةلألما بالنسبة أ

   ین من معلوماتنا السابقة في تنزیل األبعادمستفید
یة یتم إنزالھا حسب ما درسناه  سابقا وبذلك یكون مخططنا یشلجدول واإلطار والكللما بالنسبة أ

  قد انتھى 
  . تابع المخططات التالیة التي تبین تسلسل عملنا في انجاز رسم المخطط النھائي
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الفھرس

)3(ص                                              برنامج البحث- 1
)5(تعریف بواجھة البرنامج                                  ص - 2
)7(اختصارات األوامر                                       ص - 3
)12(ص                                        Line: تعلیمة- 4
Ortho تعلیمة- 5 )17(ص                          :                       
  )20(ص                        Zoom           :خیارات األمر - 6
)25(ص                      :                   Rectangleتعلیمة- 7
)26(ص                      Osnap:                     تعلیمة- 8
)30(ص                       Copy                     :تعلیمة - 9
  )34(ص                       خیارات رسم دائرة                 -10
)35(ص                       :                خیارات رسم قوس-11
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)35(ص                     : الخطوط وأنواعھا   -12
Break :تعلیمة -13 )38(ص                                              
)38(ص                        Inquiry:                  تعلیمة -14

Scale Copy :          تعلیمة -15 )40(ص                      ,

)41(ص                       Ray                        : تعلیمة-16
)45(ص                                               Array : تعلیمة-17
)53(ص :                         Ellipse                        األمر -18
)55(ص                                  Point: النقطة وملحقاتھا -19
)61(ص                     Trim                        :تعلیمة -20
)66(ص :                 EXTEND                      تعلیمة-21
)68(ص                                      CHAMFER  : تعلیمة-22
)70(ص     Fillet                       :               تعلیمة-23
)73(ص   :                         Stretch                      تعلیمة-24
)76(ص                   LAYERS           : شریط الطبقات-25
)90(ص                   Blockبحث البلوك                   -26
)113(ص                    Boundaryبحث                    -27
)117(ص                   Hatch                      التھشیر-28
)147(ص                           Text                      بحث      -29

Text style                                    148(ص(
Multiline Text                                          149(ص(
Single line Text                             165(ص(
174(ص                               الفونطات شكالیةإ(
إشكالیات             Text                                 177(ص(

29Dimension                                                 )183( ص                                                    -

Dimension Style                                      184(ص(

تعلم تنزیل األبعاد                         Dimension    205(ص(

تعلیمة                     :Purge              220(ص(

  )221(ص                         Draw order:                  تعلیمة  -30

  )222(ص                          Tables                          ولاجد -31

                                Table Style                          223(ص(
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 234(ص                                    تعلم كیفیة إنزال الجدول(
 238(ص                            :كیفیة التعامل مع خالیا الجدول(
239(ص  شرح شریط األدوات الخاص بالتعدیل في خالیا الجدول(
 مراحل استیراد جدول جاھز منExcel                    249(ص(

  )258(ص                         propertiesواجھة     2Dتشطیبات     -32

  العالقة بین التھشیر ونافذةProperties                  259(ص(
 العالقة بینText   ونافذةProperties                     261(ص(  
العالقة بین Dimension   ونافذةProperties           261(ص(  
 العالقة بینTable   ونافذةProperties                    262(ص(

  )262(ص                          Properties           Match: الخیار  - 33

34-  Dimension 3                                                   269(ص(  

visual styles                                                271(ص(
             جمع السطوحUnion                            272(ص(
273(ص                             3حساب كمیة البیتون لألعمدة  م(
275(ص                                حساب كمیة البیتون لألساسات(
 276(ص                                  :حساب كمیة البیتون للدرج(
276(ص         والھوردي    حساب كمیة الشناجات و الجسور(  
             طرح السطوحSubtract                     277(ص(
          التقاطع بین السطوحIntersect                 278(ص(
ISO METRIC                                              280(ص(
Viewpoint presets                                    284( ص(
286( ص                                    یات العمل التحكم بمستو(
خیارات  UCS                                               287( ص(

    35Meshes )295( ص                                                      -

)297( ص                            الخفیة  3D   Servicesخیارات    - 36

)305( ص                                            Ucs:  تتمة خیارات  -37

  )307( ص                                     مشروع رسم بحرة فراغیة  -38
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  )312( ص                  Meshes             :خیارات األمر   تتمة -39

   األمرTabulated Mesh                :                    317(ص(
  األمر            :        Ruled Mesh                     318(ص(
   األمر:                    Edge Mesh                     319(ص(

  )321(ص                                                  الصناعي الھنكار -40

  )329(ص                       Modeling              :شریط األوامر  -41

   331(ص                                                    : تطبیقات(

   األمر:  Torus  , Planar surface , Pyramid        338(ص(

  )340(ص                       D Move  ,   3D Rotate 3   :األمر  -42

  )341(ص                      Extrude                                      :األمر  -43

  )345(ص                                3D Polyline            :األمر  -44

  )348(ص                                Revolve   :              األمر - 45

  )350(ص                                              D  Mirror 3:األمر  -46

  )352(ص                               3D Array          :    األمر  -47

  )353( ص                                 تدریب على رسم فیال فراغیا -48

  )355(ص                                              :الدرج الحلزوني  -49

  )357(ص                                              :أدراج  المیدات   -50

  )368(ص                            Interference checkin : األمر -51

Thickenاألمر  -52   )369(ص                        :                            

  )370(ص                        :              Convert to Solid األمر -53

  )370(ص                        Convert to Surface     :   األمر  -54

  )370(ص                                          Extract Edges :األمر  -55
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  )372(ص                  كیفیة رسم شكل فراغي لمبنى كبیر وبسرعة -56

  )379(ص                                 Align                               :األمر  -57

  )381(ص                                                    3DAlign: األمر  -58

  )383(ص                                                   Polysolid:األمر  -59

  )384(ص                Solid Editing    :              خیارات -60 

  )391(ص  Slice                                             الھام جدا : األمر  -61

  )398(ص                          :                                 Shellاألمر  -62

 402(ص                                    : رسم الخزن المطبخیة(

  )404(ص                         :                                  Helixاألمر  -63

Sweep:األمر -64   )407(ص                                                         

  )414(ص                                    Loft                               : األمر -65

  )416(ص                                             Section plane:األمر -66

  )422(ص                                         3D            تشطیبات  -67

  )425(ص                                                 اإلحداثیاتأنواع  -68

  )427(ص         Region mass properties  حساب مركز الثقل -69

  )431(ص                       Visual styles          شریط األوامر -70

  )432(ص                       Elevation              التعلیمة الخفیة -71

  )433(ص                  View                 قائمة األوامر المنسدلة -72

  )441(ص                  View ports                      :    األمر -73

  )441(ص             Named View port                   : الخیارات  -74

New View port                                           
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  )447(ص                                                     :االكساء  - 75

  )449(ص                                      PLOT:        الطباعة    -76

450(ص                               : عمل في الطباعة طریقة ال(
 451(ص                                   :دراسة واجھة الطباعة(
 459(ص                           :إعدادات المقیاس في الطباعة(
3 :        الطباعة فيD                                  464(ص(

  )465(ص                           Layer Tools:    األمرخیارات  -77

  )473(ص                                    االتوكاد في الرسم أصول -78

  )476(ص                                     : المخطط رسم خطوات -79




