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 نکات تکمیلی: 

 چرخانیم.را نگه داشته و قرقره موس را می Ctrlبرای کوچک و بزرگ کردن نمودار درختی کلید  -1

روش دیگر برای کوچک و بزرگ کردن نموداد درختی این است که ابتدا باید بر روی بدنه آن کلیک کرد.  -2

به این ترتیب محیط گرافیکی تیره خواهد شد و امکان ترسیم مدل وجود نخواهد داشت سپس با استفاده از 

نتها مجددا بر روی بدنه نمودار نمودار را کوچک و بزرگ کرد. در ا Zoon outو  Zoom inدستور های 

 درختی کلیک کرد تا صفحه گرافیکی به حالت فعال تبدیل شود.

 :کنیممیبرای باال بردن کیفیت تصویر به صورت زیر عمل  -3

Tools  Options  Display  Performance 

 شود.استفاده می F3برای حذف و آوردن نمودار درختی از کلید  -4

 کنیم.ماندن یک آیکن بر روی آن دوبار کلیک میبرای فعال  -5

 برای ویرایش مدل بر روی آن دوبار کلیک کنید. -6

 کنیم:برای تبدیل واحد از اینچ به میلیمتر به صورت زیر عمل می -7

Tools  Options  Parameters & Measures  Units 

 کنیم:برای باال بردن تعداد ارقام اعشار به صورت زیر عمل می -8

Tools  Options  Parameters & Measures  Units 

کنیم. در را انتخاب می Propertiesراست کلیک کرده،  Part Bodyبرای تغییر دادن رنگ قطعه بر روی  -9

 توان رنگ قطعه را تغییر داد.می Graphicپنجره باز شده از تب 

 شود:زیر عمل میبرای ایجاد تغییر در اندازه شبکه ها به صورت  -11

Tools  Options  Mechanical Design  Sketcher  Grid 
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