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 نکات تکمیلی: 

 را انتخاب نمایید: acadiso.dwtاز مسیر زیر طراحی بر حسب میلی متر برای  -1

Start Drawing  Template   acadiso.dwt 

 را انتخاب نمایید: acad.dwtاز مسیر زیر برای طراحی بر حسب اینچ  -2

Start Drawing  Template  acad.dwt 

توان واحد و تعداد ارقام شود. در پنجره باز شده میاستفاده می UNبرای تعیین واحد از عبارت اختصاری  -3

 اعشار را تغییر داد.

 

فعال   Dynamic Inputبرای نشان دادن خصوصیات یک خط با کلیک کردن بر روی آن باید گزینه  -4

 برای فعال کردن این گزینه استفاده کرد. F12همچنین می توان از کلید  شود.

 فعال باشد.  Object Snapبرای شناسایی گوشه ها یا وسط اضالع در یک مستطیل باید گزینه  -5

 خط عمود بر خطی دیگر کلید شیفت را نگه داشته و راست کلیک نمایید. ترسیم یکبرای  -6

فعال   Polar Trackingبرای اینکه خطوط کمکی هنگام ترسیم خط نمایش داده شوند باید گزینه  -7

 باشد.

 آخرین فرمان مجددا اجرا می شود. Enterبا فشار دادن کلید  -8
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 قطعه را دور یا نزدیک کرد.با چرخاندن قرقره وسط موس می توان  -9

 استفاده می شود. Ctrl+zیا   Undoبرای برگشتن به مرحله قبل از  -11

 استفاده می شود. Ctrl+yیا   Redoبرای رفتن به یک مرحله جلو از  -11

زاویه مقدار  Tabبرای ترسیم یک خط زاویه دار ابتدا باید طول خط را وارد نمود سپس با استفاده از کلید  -12

 درجه وارد نمود. 181ا ت 1را بین 
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