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  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی ���  و�
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

را به  چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

در زمينه امور نشر  مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات  "جناب آقاي حامد صبا "كتابي كه در دست داريد با همت 

  ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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 مقدمه

 

تمامی  برای همانطور که می دانید قدیمی ترین و قوی ترین نرم افزار دو بُعدی و سه بُعدی در زمینه نقشه کشی

 AutoCADقبیل مهندسی عمران، معماری، صنایع، مکانیک، مهندسی نانو، راهسازی، نجوم و ... نرم افزار علوم از 

 می باشد. Autodeskاز شرکت آمریکایی 

ویرایش و بازبینی  35میالدی به دنیای مهندسی معرفی شد و بعد از  1982این نرم افزار اولین بار در دسامبر سال 

 معرفی شد. 2020می باشد در مارس  2021اساسی آخرین ورژن که 

نرم افزار حاضر شامل دو محیط دو بُعدی و سه بُعدی می باشد که از نظر کارایی و قدرت پردازش و مدلسازی 

 آن را یدک می کشد. 2021بهترین مدل تا به االن ورژن 

ی قابلیت وارد کردن عالوه بر محیط دو بُعدی ، در محیط سه بُعد AutoCADالزم به ذکر است که نرم افزار 

و تنظیمات آن را به تنهایی و بدون استفاده از هیچ نرم افزار یا  Renderمتریال، نور، سایه، تنظیمات خورشید، 

Plugin .را دارد 

قابلیت منحصر به فرد ساختار سه بُعدی با احتساب مدل طراحی شده در سه محور جهت ارائه خروجی کار به دستگاه 

عرصه عمران، به می باشد. این قابلیت با توجه به ورود  Water Jet، لیزر برش و CNCسه بُعدی، هایی نظیر پرینتر 

مذکور  هایمعماری، طراحی دکوارسیون داخلی، صنایع و مکانیک در عرصه پنل های ساخته شده توسط دستگاه

 بسیار حائز اهمیت می باشد.

و  AutoCAD Classsic   ،3D basicحالت اصلی  به قبل ، سه 2014نرم افزار در ورژن  Workspaceمحیط 

3D Modeling  ،3که در ساختار سه بُعدی دو پارامتر که با کلمه را شامل می شدD نوار ابزاری را  دشروع شدن

 برای استفاده مدلسازی سه بُعدی به ما ارائه می دهد.

ی نرم افزار به صورت کدنویسی شده می مورد بسیار مهمی که کاربران حرفه ای باید بدانند در این است که مبنا

با کسب یادگیری در زمینه اجرای فرامین به صورت دستوری در ورژن های جدید، کارکرد و  ندباشد و می توان

سه بُعدی را به شدت افزایش دهند. به همین خاطر در کتاب حاضر سعی  AutoCADمهارت استفاده از نرم افزار 

در اختیار داشته باشید را  AutoCADکه هر ورژنی از نرم افزار  رفه ای به شیوه ایاده و البته حبر آموزش خیلی س

 بتوانید از آن به نحو احسنت استفاده کنید.

 

حامد صبا   

 

 


