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موقع www.books4arab.15x.com   يرحب بكم في الدورة التعليمية لألوتوكاد ٢٠٠٠  
  

١     

  
  
  
  داكوتوأ ليغشت
  

ةعومجملا ىلإ مث   " جماربلا"ىلإ لقتنا مث ،زودنيو يف      " أدبا"رزلا ىلع رقنلاب داكوتوأ لغش      
"AutoCAD 2000" ىلع رقناو  "AutoCAD 2000."  ءدـبلا راوح عبرم رهظي  )Startup 

Dialog.( رايخلا قتنا قفاوم طغضا مث)Start from Scratch(" ءيشال نم ءدبلا"   .  
  

بتكملا حطس ىلع   (       )     ٢٠٠٠ داكوتوأ ةنوقيأ قوف رقنلا كلذ نم ًالدبكنكمي 
  ًاجودزم ًارقن

  
دماعتلا تاريعش نع ةرابع وهو مسرلا رشؤم ىرت ىتح ةرأفلاب لقنت ،داكوتوأ ليمحت دعب 

)Crosshair cursor.(ةماهلا تانوكملا نم ًاددع داكوتوأ جمانربل ةيقيبطتلا ةهجاولا كلتمت    
  :ةيلاتلا
مئاوق-  ١  ) Menus(ةيسايقلا زودنيو  .  
تاودألا طيرش -  ٢  )Toolbar(ةيسايقلا  .  
ليدعتلا تاودأ طيرشو مسرلا تاودأ طيرش لثم ،ةفلتخم تاودأ ةطرشأ-  ٣  .  
مسرلا ةذفان -  ٤  )Drawing Window(اهلخاد مسرلا متي يتلا ةيحانلا يهو دوجو ظحال . ، 
  ).(UCS Icon    تايثادحإلا ماظن ةنوقيأ

تابيوبت-  ٥  ) Tabs(يلاحلا مسرلل ةفلتخم تانياعم ىلإ لوصولا كحنمت يتلا ةنياعملا   .
يرطفلا بيوبتلا وه)Model(" جذومن"بيوبتلا نوكي   .  
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  ٢  

رماوألا ةذفان -  ٦  )Command window(رماوألا ةباتكل ةريغص ةذفان يهو  .  
ةلاحلا طيرش -  ٧  )Status bar. (  
مسرلا رشؤم عقوم تايثادحإ بقارت نأ كنكمي ثيح   :ًالثم 
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  ٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :رماوألا ةذفان :

نأ الإ ،سود ليغـشتلا ماظنب كركذتو ،ةميدق ةركف ودبت رماوألا ةذفان نأ نم مغرلا ىلع                
بطاختلل ةليسو يهف   . ًاديج اهبقارت نأ كيلعو ،داكوتوأ جمانربلا يف ًادج ةماه ةذفانلا هذه          

  .جمانربلا عم
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  ٤  

  
  :تاودألا ةطرشأ :
ناكم يأ يف    )Floating(ةمئاع نوكت نأ ىلع اهتردقب داكوتوأ يف تاودألا ةطرشأ زاتم           ت  

داـكوتوأ راطإل يبناجلا وأ يولعلادحلا دنع        )Docked(ةيسار وأ ،داكوتوأ راطإ نمض         .
  .ةيفخم نوكتف اهقالغإو ، ةرهاظ نوكتف اهحتف نكمي ةطرشألا هذه نأ امك
  
دهجلاضعب تاودألا ةطرشأ يف لقنتلا بلطتي  .  
  
  :تاودأ طيرش لقنل :

ةيدومعلا ةطرشألا ىلإ ريشي ثيحب رشؤملا لقنا         - ١ وأ (راسي يف ةريغصلا    ) ةيقفألا وأ ( 
  .تاودألا طيرش) ىلعأ
رارمتساب رسيألا ةرأفلا رز ىلع طغضلا عم ةرأفلا ك         - ٢  رح تاودألا طيرـش كرحتي    .  
  .اهعم
ملا يف تاودألا طيرش حبصي امدنع ةرأفلا رز تلفأ- ٣   .بسانملا ناك 
  

   .ليدعتلا تاودأ طيرش ىلعأ يف ةريغصلا ةيقفألا ةطرشألا         
  اهتاذ تاوطخلا عبتا قباسلا هعقوم ىلإ تاودألا طيرش ةداعإل           

  

  :يفخم تاودأ طيرش راهظإل :
قتنا– ١  ) Toolbars... - View (.  
ا ،داكوتوأ يف ةرفوتملا تاودألا ةطرشأ ءامسأ ةحئال نم-  ٢ راوج ىلإ عبرملا قوف رقن  
  .تاودألا طيرش رهظيس. هراهظإب بغرت يذلا تاودألا طيرش مسا
رزلا طغضا-  ٣   )Close (.  
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  ٥  

نوكي امدنع تاودألا طيرش يف قالغإلا رز قوف رقنلا نكمي تاودألا طيرش ءافخإل 
  .ًامئاع
  
  :رماوألا لاخدإ :
   داكوتوأ يف رماوألا لاخدإل قرط ثالث دجوت
ألا ةباتك  - ١   .رـماوألا ةذـفان يـف رمألا مسا رهظي ثيح ،حيتافملا ةحول مادختساب رم              
ةمئاقلا نم رمألا ءاقتنا- ٢  .  
تاودألا طيرش نم رمألا ءاقتنا- ٣  .  

تاودألا ةطرشأ يف وأ مئاوقلا يف اهلك رماوألارفوتت ال  . 

   
   :يلاتلا وحنلا ىلع رمألا كل بتكنس ،رماوألا ةذفان يف رمألا ةباتك كنم بلط اذإ
  )QSAVE (: بتكأ

  
  .لاخدإلا حاتفم طغضا مث رماوألا ةذفان يف) QSAVE(بتكأ كلذ ينعي 

  
   :يلاتلا وحنلا ىلع رمألا كل بتكنس ةيسيئرلا ةمئاقلا نم رمألا ءاقتنا كنم انبلط اذإ 9

  )SAVE – FILE(قتنا 
  .)SAVE( دنبلا قوف رقنا مث) FILE(ةمئاقلا قوف رقنا كلذ ينعي 

  :يلاتلا وحنلا ىلع رمألا كل بتكنس تاودألا طيرش نم رمألا ءاقتنا كنم انبلط اذإ 9
  

طغـضلاف ،زودنيو جمارب ةيقب لثم راصتخالا حيتافم مادختسا معدي داكوتوأ نأ ركذت             
رمألا ءاقتنا یكافئ) Ctrl+S ( نيحاتفملا ىلع  )QSAVE (هتباتك وأ.   

   ))(SAVE(قتنا وأ 
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  ٦  

  
  ليطتسم مسر :

   :بتكا مث )RECTANG(بتكأ وأ ) ) (RECTANGLE(قتنا 

ذه )415,315, 15,15(   )ةقلطملا ةيتراكيدلا تايثادحإلا يه ه  

ىـلع هـلك ًارهاظ نكي مل اذإف ،مسرلا ةقطنم لخاد عقي ليطتسم مسرب هوتل               داكوتوأ ماق   
   :بتكا ةشاشلا

ZA  

مـجح رـييغتب داـكوتوأل زاعيإلاب    ) لكلا بيرقت(وأ )ZOOM ALL(رمألا اذه موقي  
    .ةشاشلا لخاد همسرب تمق ام لك رهظي ثيحب ةنياعملا

  طوطخلا ضعب مسر :
قلغنو مسرلا ظفحن مث ) طوطخلا نم ةعومجم(ةيموسرلا تانئاكلا ضعب مسرب نآلا موقنس  

  داكوتوأ 
   

   LINE: بتكأ 

  )(وأ تاودالا ةطرشأ نم 
  

ةباتك نم  ًالدب كنكمي   )LINE( بتكت نأLطقف رـمألل )ALIAS(ًاراصتخا كلذ لثمي .    .
   

  
رـقناو ليطتسملل ىلفسلا ىرسيلا ةيوازلا نم برقلا ىلإ         ) ةرأفلا كرح (مسرلا رشؤم لقنا    

رز رـقناو ليطتـسملل ىنميلا ايلعلا ةيوازلا ىلإ ةيناث رشؤملا لقنا مث ،رسيألا ةرأفلا رز                
  .رسيألا ةرأفلا
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  ٧  

  
   .طوطخلا هذهل قيقدلا عقوملا ةظحللا هذهيف انمهيال 

  .هتاذ رمألا ةداعإل ىرخأ ةرم هطغضا مث ، رمألا ءاهنإللاخدإلا حاتفم طغضا 
  

رمألا ليغشت ديعيس ام رمأ ذيفنت نم ءاه        تنالا دعب لاخدإلا حاتفم ىلع طغضلا نأ ركذت       
  .هتاذ

  
             ، اهتاذ ةقيرطلاب ىلفسلا ىنميلا ةيوازلا ىلإ ليطتسملل ايلعلا ىرسيلا ةيوازلا نم ًاطخ مسرا

   .رمألا ءاهنإلطغضا مث 
  
  
  :مسرلا يف راحبإلا :

يف راحبإلا كل حيتي يذلا      )Zoom(" ديعبت/بيرقت"رمألا وه ًالامعتسا رماوألا رثكأ دحأ نإ          
  .ةقباسلا ةنياعملا ىلا ةدوعلاو ةبرقم ةرظن ءاقلإ لثم ،هيلع لمعلاب موقت يذلا مسرلا
  :مسرلا نم ةيحان لوح ةنياعملا بيرقتل
قتنا - ١ يسايقلا تاودألا طيرش نم(Zoom Window)" راطإ بيرقت"   .  
ءاقتنإ نكمي تاودألا طيرش نم -٢  )(  
رـقناو اهبيرقتب بغرت يتلا مسرلا ةيحان يتيواز ىدحإ لثمت ةطقن ىلإ رشؤملا قنا               - ٣  

  .رسيألاةرأفلا رز 
ًاليطتسم ىرتس ،ىرخألا ةيوازلا هاجتاب رشؤملا كرح-٤ ، اددجم رسيألاةرأفلا رز رقنا .  
  .ةشاشلا هتددح يذلا راطإلا ألميس
  
   Z W:  بتكت نأ كنكمي
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  ٨  

  :ةقباسلا ةنياعملا ىلإ ةدوعلل
يسايقلا تاودألا طيرش نم)Zoom Previous(" قباسلا بيرقت"قتنا  داكوتوأ دوعيس ) (   ،

  .ةقباسلا ةنياعملا ضرع ىلإ
  

   Z P: بتكت نأ كنكمي 
  

  ):Realtime Zoom(يقيقحلا ديعبتلا /بيرقتلا مادختسا :

  
قتنا   - ١ ىـلإ رشؤملا ريغتي    ) ( . يسايقلا تاودألا طيرش نم   " يقيقح ديعبت /بيرقت" 
  .ةسدع لكش
مسرلا بيرقتل ،لفسأ ىلإ بحساو رقنا مث مسرلا طسو قوف ًاليلق رشؤملا عض- ٢  .  
  

  .Z : بتكت نأ كنكمي 
  
مسرلا ديعبتل ،ىلعأ ىلإ بحساو رقنا- ٣  .  
حاتفملا طغضا- ٤   )Esc (رمألا نم جورخلل حيتافملا ةحول نم.   
  
  ):Realtime Pan( يقيقحلا لوجتلا مادختسا :

  
قتنا   - ١ يسايقلا تاودألا طيرش نم    )("يقيقح لوجت "    .دي لكش ىلإ رشؤملا ريغتي    .  
وأ ىـلعألا وأ نيـميلا ىلإ بحساو رقنا مث مسرلا طسو قوف ًاليلق رشؤملا عض                 - ٢  
  .مسرلا ليصافت نم ديزملا راهظإل لفسألا وأ راسيلا
حاتفملا طغضا - ٤  )Esc( رمألا نم جورخلل حيتافملا ةحول نم.   
  
  )Zoom All(لكلا ديعبت /بيرقت مادختسا :
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  ٩  

بتكا - ١   Z A .           تـمق ام لك رهظي ثيحب ةنياعملا ديعبت وأ بيرقتب داكوتوأ موقي
  .مسرلا راطإ نمض همسرب

  
   .فلملا ظفحب بغرت امدنع وأ ،هوتت امدنع رمألا اذه مادختسا كنكمي

  
  مسرلا ظفح :

يسايقلا تاودألا طيرش نم   )SAVE(قتنا   موقيـس دـعب ظـفحي مل مسرلا نأ امبو           ) (   ،
يذـلا دـلجملاو صرـقلا    ، حدد) SAVE AS(" مساب ظفح"راوحلا عبرم ضرعب داكوتوأ   

فـلملا مـسا بـتكا مـث          )C:\CADTUTORلاـثم   (هيف مسرلا ظفحب بغرت      لاـثم  ( 
LESSON_1( رزلا طغضا مث   ".قفاوم" 

  
ظفحب موقي يناثلا رمألاف  )SAVE(  رمألاو )QSAVE(  رمألا ةباتك نيب قرفلا ىلإ هبتنا  ،
   .لبق نم هتظفح دق تنكول ىتح ديدج مساب فلملا
  
   :داكوتوأ قالغإ :

قتنا ،داكوتوأ)SESSION(ةسلج ءاهنإل    )FILE - EXIT( وأ   )EXIT (: بتكأ، 

  
اذإف ،مسرلا ىلع تاليدعت ةيأ دوجو مدع نم جمانربلا ققحتي داكوتوأ قالغإب موقن امدنع              

، ب دعب مدختسملا مقي مل تاليدعت ىلع يوتحي مسرلا اذه نأ دجو            كلذ نع هلأسي هنإف اهظفح
  داكوتوأ قالغإ دنع كموسر عايض نم ىشخت ال نأ كيلع اذهلو
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  ١٠  

  
  ةمدقم

ةطيـسب موـسر ءاـشنإ ةقيرطو ،ةديدجلا داكوتوأ فئاظو ضعب لصفلا اذه يف ملعتتس               
تايثادحإلا ةمظنأ مادختسا ةيفيك ًاضيأ شقاننس امك ) اهليدعت يأ(اهريرحتو   ،.  

  
رتخا - ١  )File - Close( يلاحلا فلملا قالغإل.  
رتخا - ٢  )File - New.(   

  ).Create New  Drawing(" ديدج مسر ءاشنإ"راوحلا عبرم رهظيس 

رتخا   - ٣ يف ةيرتملا تادحولا لامعتساب بغرت كنأب داكوتوأ كلذ غلبي          )Metric( "يرتم"   
  .كمسر

     .يسايقلا تاودألا طيرش نمرتخا وأ 

 

 
 
 
 
 
 

  :مسرلا دودح طبض :
دودـح طبـض نسحتسملا نمف كلذلو ،يقيقحلا اهسايقمب ةداع داكوتوأ يف ءايشألا مسرت              
ىـلإ مسرلا دودح طبضت ىنبم مسر ةلاح يفف ،همسرب موقت يذلا ئيشلا مجح ىلإ مسرلا                

  :بتكأ. ًابيرقت ىنبملا عقوم مجح
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  ١١  

   داكوتوأ يف ًادحاو ًارتميلليم ةدحاولا ةدحولا لثمت ةيرتملا تادحاولا ماظن يف
ارتم٥٠×٥٠ىلإ مسرلا دودح طبضب نآلا تمق     

limits     
0,0     
50000,50000     
 

  ):Drawing Limits-mat For (ءاقتنا كلذ نم ًالدب كنكمي  :
 )Format - Units( قتنا. داكوتوأ يف مسرلا ةقدل ةيرشعلا لصاوفلا طبض ىلإ نآلا جاتحن

راوح عبرم ضرعب داكوتوأ موقي  ءاـقتنا نم دكأت  . )Drawing Units(" مسرلا تادحو"، 
مـسق يـف    " ةيرشع تاجرد "، و )Length(" لوطلا"تاد  حو مسق يف  ) Decimal(" يرشع"
راوـج ىـلإ مهـسلا ىـلع طغضاو          )Precision(" ةقدلا"ىلإ لقتنا مث    ). Angle ("ةيواز"  
  . قفاوم رز طغضا مث" ٠"قتناو " ٠،٠٠٠٠"

 
ةعبرأ ةيرشع لصاوف عم مسرلا رشؤم تايثادحإ ضرعي لازيال ةلاحلا طيرش ناك اذإ             

   ًاليلق رشؤملا كرح

 

  
  
  
  
  
  
  
  

Aumar
Text Box
محاضرات مادة تطبيقات الحاسبة 



  ٢٠٠٠ داكوتوألل ةيميلعتلا ةرودلا يف مكب بحري www.books4arab.15x.comعقوم   
  

  ١٢  

  
داكوتوأ يف)Model Space(" جذومنلا غارف"داعبأ طبضب نآلا تمق  نـم ًاضيأ نكمتتلو  .  

بـتكا  )ًايلاح ةغرافلا (ةديدجلا لمعلا ةحاسم يطغت ثيحب ةيلاحلا ةنياعملا دودح طبض            ،:  
ZA    

  
  ةعرفتملا ةمئاقلا مادختسا :

رـمأ رادصإ ىلإ تاودألا طيرش رارزأ دحأ ىلع رقنلا يدؤي لوألا سردلا يف تيأر امك       
مهس ىلفسلا ىنميلا اهتيواز يف دجوي يتلا رارزألا        (رارزألا ضعب حيتت    . داكوتوأ ىلإ ام  

ريغص دوسأ ىلع طغضلا ةلصاومب كلذو ةديدجلا تاودألا نم ةعرفتم ةمئاق حتف ةيناكمإ           )  
ءاـقتنا كنكمي تاودألا نم ديزملا روهظ دنع        . رسيألا ةرأفلا رزب رارزألا نم عونلا اذه      

  . رهاظلا رزلا ءارو ئبتخت تناك يتلا رماوألا دحأ
 

ةلصاومب)Zoom All(" لكلا بيرقت"رمألا رادصإ كنكمي اذكه  رز قوـف طغضلا      
ءاقتناو )Zoom Window(" ةذفان بيرقت" ةعرفتملا ةمئاقلا يف رهظت يتلا رماوألا نم 

 .  

 

  :تايثادحإلا ماظن مهف :
كل ذـلو . ةـفلتخملا تايثادحإلا مظن مهفىلع ،داكوتوأ يف اهريرحتو تانئاكلا مسر فقوتي       

  .ًاحيحص ًامهف همهف نم دكأتلا لبق مسقلا اذه زواجتتال
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  ١٣  

 Absolute Cartesian Coordinate(قلطملا يتراكيدلا تايثادحإلا ماظن يف ةطقنلا فرعت 

System(      ةلصاف امهنيب لصفي ماقرألا نم جوزب  )X,Y.(      ةلصافلا ةفاسملا لوألا مقرلا لثمي  
نيب ةلصافلا ةفاسملا يناثلا مقرلا لثميو      . X روحم ىلع ةطقنلاو تايثادحإلا ماظن أدبم نيب      

يـف ماـظنلا اذـه مادختسا نكميال كلذلو          .)Y(روحم ىلع ةطقنلاو تايثادحإلا ماظن أدبم       
  .ةيحاسملا لامعألل بسانم هنكلو ،يمويلا لمعلا يف داكوتوأ
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  ١٤  

  :قلطملا يتراكيدلا تايثادحإلا ماظن

امهتايثادحإ مولعم نيتطقن نم)line(طخ مسرل    :  
line   
10,10   
30,30   

  
 Relative Cartesian Coordinate(يبسنلا يتراكيدلا تايثادحإلا ماظن يف ةطقنلا فرعت 

System( ةرابعب  )dx,dy@( .  لثمي)dx(         ةطقنلاو اهلاخدإ مت ةطقن رخآ نيب ةلصافلا ةفاسملا  
لثميو ).Delta Xوأ س طقسم  (Xروحم ىلع   )dy(  مـت ةطقن رخآ نيب ةلصافلا ةفاسملا  

ةفص ماظنلا ىلع قلطي كلذلو ).Delta Yوأ ع طقسم () Y(روحم ىلع ةطقنلاو اهلاخدإ   
  .يبسن

 
  

  يبسنلا يتراكيدلا تايثادحإلا ماظن :
ىرخأ ةطقن ىلإ     aام ةطقن نم طخ مسرل        b   قسم نوكي ثيحب موـلعم س روحم ىلع هط       

يليام بتكأ)dyىلإ يواسي (مولعم ع روحم ىلع هطقسمو ) dxىلإ يواسي (  ، :  
line   

  مسرلا ةذفان يف ناكم يأىلع مسرلا رشؤمب رقنأ 
@40,30   
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  ١٥  

 )Relative Polar Coordinate System(يبسنلا يبطقلا تايثادحإلا ماظن يف ةطقنلا فرعت 
اهلاخد إ مت ةطقن رخآ نيب ةلصافلا ةفاسملا      ) distance(لثمي  . )@distance>angle(ةرابعب  

ةديدجلا ةطقنلاو اهلاخدإ مت ةطقن رخآ نيب ةلصاحلا ةيوازلا          angleلثميو  . ةديدجلا ةطقنلاو   
  .يبسن ةفص ماظنلا ىلع قلطي كلذلو. س روحم ىلإ ةبسنلاب

 
  يبسنلا يبطقلا تايثادحإلا ماظن :

ةيواز عنصيو ،ًامولعم هلوط نوكي ثيحب ) b(ىرخأ ةطقن ىلإ ) a(ام ةطقن نم طخ مسرل 
  : يليام بتكأ ،ةمولعم س روحم عم

line   
  مسرلا ةذفان يف ناكم يأىلع مسرلا رشؤمب رقنأ

@50<30   
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  ١٦  

  )١(نيرمتلا 
  

ةـيوازلا نأ تملع اذإ ،قلطملا يتراكيدلا تايثادحإلا ماظن مادختساب ،يلاتلا لكشلا مسر             
رتم ٣ةفرغلا داعبأ نأو    ). ٠،٠(ةطقنلا يه لكشلا يف ةنيبملا ة       فرغلل ىلفسلا ىرسيلا     ×٢ 

مس٢٠رادجلا ةناخث نأو . رتم  .  
براـقع هاـجتاب     )ءارمحلا ةمالعلا (ةفرغلل ىلفسلا ىرسيلا ةيوازلا مسرب أدبا       : ةظحالم  ،
  .ةعاسلا
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  ١٧  

  

  )٢(نيرمتلا 
  

        ، . ةنيبملا داعبألاب ًادشرتسميبسنلا يتراكيدلا تايثادحإلا ماظن مادختساب يلاتلا لكشلا مسرا
  .ةعاسلا براقع هاجتاب ،ءارمحلا ةمالعلا عقوم يف مسرلاب أدباو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣(نيرمتلا 
. ةـنيبملا داعبألاب ًادشرتسم ،يبسنلا يبطقلا تايثادحإلا ماظن مادختساب يلاتلا لكشلا مسرا           

  . ةعاسلا براقع هاجتاب ،ءارمحلا ةمالعلا عقوم يف مسرلاب أدباو
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  ١٨  

  

  )١(نيرمتلا لح               
  

  : داكوتوأ رماوأ ةذفان يف يليام بتكا
 line   
 0,0   
 0,2000   
 3000,2000   
 3000,0   
 2000,0   
 2000,200   
 2800,200   
 2800,1800   
 200,1800   
 200,200   
 1000,200   
 1000,0   
 close   

  
  

         
  )٢(نيرمتلا لح             

  
  : داكوتوأ رماوأ ةذفان يف يليام بتكا

 line   
رسيألا ةرأفلا رزب بغرت امثيح رقنا    
 @1000,1000   
 @1000,0   
 @0,-2000   
 close   
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  ١٩  

  
  
  

  )٣(نيرمتلا لح 
  

  : داكوتوأ رماوأ ةذفان يف يليام بتكا
 line   
رسيألا ةرأفلا رزب بغرت امثيح رقنا    
 @500<135   
 @500<45   
 @500<135   
 @500<45   
 @500<-45   
 @500<45   
 @500<-45   
 @500<225   
 @500<-45   
 @500<225   
 @500<135   
 close   
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  ٢٠  

  ثلاثلا لصفلا

  ةمدقم
  

بـثولا طامنأ نم ةدافتسالاو ،هئاقتنا قرطو ،هكيرحتو نئاك فذح لصفلا اذه يف ملعتتس              
، . ةقدب عقاوملا ديدحت يف لكاشملا نم صلختلا يف ةمدختسملا بيلاسألا ىلع ةرظن يقلتسو

داكوتوأ عم بطاختلل رشؤملاو ه    .جوملا نم ةدافتسالا ةيفيكو
  

قرطو نئاك)Erase(فذح  هئاقتنا   :  
اذـهل   )Erase(" فذح"رمأ مادختسا كنكمي ،يموسر نئاك نم صلختلا يف بغرت امدنع             

هجوم روهظ دنعو ،ليدعتلا تاودأ طيرش نم  (    ) "فذح"رز قتنا كلذب مايقلل . ضرغلا
كـلذ ىـلع رسيألا ةرأفلا رزب رقنا ،رماوأ رماوأ ةذفان يف   )Select object(" ًانئاك قتنا"  

حبـصي ثـيحب نئاكلا زييمتب داكوتوأ موقي         )درفملا ءاقتنالاب ةقيرطلا هذه ى    مست(نئاكلا    ،
  .حاتفم طغضا وأ نميألا ةرأفلا رز اهدعب طغضا ،ًاعطقتم
مث eبتكا وأ      

              ، تانئاكلا نم ةريبك ةيمك فذحب بغرت امدنع ةيلمع ريغ هذه نئاكلا ءاقتنا ةقيرط حبصت
  :يلي امك ،تانئاكلا ءاقتنال ىرخأ ًاقرط داكوتوأ رفوي كلذلو
  

بتكا ،"ًانئاك قتنا"هجوملا روهظ دنع   )All( مث)  (مسرلا لك فذحب داكوتوأ موقي  ،.  
رـسيألا ةرأـفلا رزب رقنا       "ًانئاك قتنا "هجوملا روهظ دنع      ،

ىلإ نيميلا نم رشؤملا كرح مث ،غراف ناكم يف ةدحاو ةرم 
بغرت يتلا تانئاكلا لعجا     ،((عطقتم راطإ رهظي ،راسيلا       

لـخاد هـضعب وأ هلك ًادوجوم نئاكلا نوكي ثيحب اهفذحب           
نول لاـب اـهيلإ راشملا تانئاكلا داكوتوأ فذحي نل        (راطإلا
  ).رمحألا
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  ٢١  

مـث ،غراـف ناكم يف ةدحاو ةرم رسيألا ةرأفلا رزب رقنا      "ًانئاك قتنا "هجوملا روهظ دنع      ،
يتلا تانئاكلا لعجا    )window(يداع راطإ رهظي ، نيميلا ىلإ راسيلا نم رشؤملا كرح             ،

تانئاكلا داكوتوأ فذحي نل    (راطإلا لخاد هلك ًادوجوم نئاكلا نوكي ثيحب اهفذحب بغرت          
  ).رمحألا نوللاب اهيلإ راشملا
  

نئاك)Move(لقن     

  : يلي امك)Move(" لقن"رمألا مدختسا ،رخآ عقوم ىلإ هعقوم نم نئاك ) كيرحت(لقنل 

بتكا - ١  )move(  مث) ( رتخا وأ   .ليدعتلا تاودأ طيرش نم) (، 

، ) Select Object" (ًانئاك قتنا"هجوملا روهظ دنع – ٢ نئاكلا قوف رسيألا ةرأفلا رزب رقنا
   . طغضا وأ ،نميألا ةرأفلا رزب رقنا مث ،زيمتي ثيحب

ه – ٣ جوم روهظ دنع ةرأـفلا رزـب رقنأ   )Specify base point:" (ساسألا ةطقن ددح"   ،
  . ساسأ ةطقن هلعجب بغرت يذلا ناكملا يف رسيألا

ه – ٤ جوم روهظ دنع ةرأـفلا رزـب رقنأ   )Specify second point(:" ةيناثلا ةطقنلا ددح"   
ةطقن نيب لصاحلا لوطلا رادقمب ن ئاكلا ةحازإب داكوتوأ اهدنع موقي. رخآ ناكم يف رسيألا
  .ةيناثلا ةطقنلا ىلإ ساسألا ةطقن نم هاجتالا يفو ،ةيناثلا ةطقنلاو ساسألا
  
  :حيملت

ةرأـفلا رزـب رقنلاـب      ) ساسألا ةطقن لثم  (ًاعقوم ددحت امدنع    
دوجوم طخ ةياهن دنع عقوملا اذه نوكي نأ يف بغرتو ،رسيألا          

      "ةـياهن "بـث   ولا طـمن نـم ةدافتـسالا كـنكمي ،مسرلا يف          
)endpoint (         كـلذو ،طـخلا ةياهن طاقتلا ىلع داكوتوأ رابجإل
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  ٢٢  

هجوم يف    endةباتكب   نـم ًاـبيرق حبصي نأ ىلإ رشؤملا كيرحتو          :"ساسألا ةطقن قتنا  "   ،
  . رسيألا ةرأفلا رز رقن مث ،رفصألا نوللاب) endpoint(    ةملك رهظتو ،طخلا كلذ ةياهن

مادختسا رواجملا لكشلا نيبي رمأ ،  رخآ عقوم ىلإ طخ لقنل"ةياهن"بثولا طمنو " لقن"   ،.  
  
  
  :لكاشملا نم جورخلا :

ىلع دعاسي ةيلاتلا تاودألا ةفرعم نإف كلذلو ،ًامئاد ءاطخأ باكترا ىلإ مدختسملا ضرعتي         
  : ةلوهسب اهنع عجارتلا
  
عجارتلا حاتفم    - ١   ]Backspace[   ى ـلع حاتفملا هذه لامعتسا دعاسي     : حيتافملا ةحول يف
  .داكوتوأ رماوأ رماوأ ةذفان يف ةيباتكلا ءاطخألا نع عجارتلا
  
أطخلا اذه ىلإ تهبتنا كنأو @١٠٠>٩٠نم ًالدب @ ١٠٠>٨٩: تبتك كنأ ًالثم ضرتفنل  ،

ةباتك ديعتل ،نيترم عجارتلا حاتفم ىلع طغضلا كنكمي ،لاخدإلا حاتفم ىلع طغضت نأ لبق 
٩٠.   
  
بورهلا حاتفم    - ٢   ]Esc [   ىـلإ جاتحت امدنع بورهلا حاتفم طغضا       : حيتافملا ةحول يف
  .ةعرسب راوحلا تاعبرم وأ رماوألا دحأ ءاهنإ

رمأ نم ًالدب     ،)Line(" طخ"رمأ ترتخا كنأ ضرتفنل      . أـطخلا قيرطب  ،  )Circle(" ةرئاد" 
   .بورهلا حاتفم طغضا ،ةعرسب رمألا اذه ءاهنإ يف ًابغار تنك اذإف
  
عجارتلا   – ٣  )Undo( :  رب تمق اذإ           ، أـطخلا قـيرطب ميدق نئاك ليدعت وأ ديدج نئاك مس

وأ ،يسايقلا تاودألا طيرش نم  " عجارت"رز ىلع رقنا ،كلذ نع عجارتلاب بغرت تنكو 
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  ٢٣  

،     املك  . رماوألا ةذفان يف   )u(بتكا   هـب تـمق لـمع رخآ نع داكوتوأ عجارتي كلذ تلعف
  . كلذب بغرت تنك اذإ ،ءيش لك نع عجارتلا كنكمي
  
ةداعإلا   – ٤  )Redo:(    تمدختسا اذإ رز مادختـسا كنكمي ،أطخلا قيرطب      ) undo(" عجارت" 
ةذـفان يف    )redo(ةباتك وأ ،عجارتلا كلذ سكعل يسايقلا تاودألا طيرش نم          )(" ةداعإ"
  . ةدحاو ةرم نم رثكأ" ةداعإ"مادختسا نكمي ال . رماوألا
مسرلا رشؤمو ه :    :جوملا

ةـفرعم ىلع داكوتوأ دعاسي امك ،كنم داكوتوأ هبلطي ام مهف ىلع رماوألا ه                 جوم كدعاسي
ةداع بتكن ،طخ مسرب داكوتوأ ىلإ زاعيإلاب موقن امدنعف           .هنم هبلطت ام    )line(   هـ  جوم دنع

ةطقن نع لأسي هنإف طخلا اذه مسرل داكوتوأ دعتسي امدنعو           )Command(ةرابع   رماوألا  ،
سفنـب ،داـكوتوأ يف لمعلا ءانثأ مسرلا رشؤم لكش ةبقارم دعاست   ) Start point( ةيادبلا

يف وه داكوتوأ عم لمعلا يف حاجنلا حاتفم نإف اذكهو . هبمايقلا بجي ام مهف ىلع ةقيرطلا 
  .كعم هبطاخت ةقيرط مهف
  .كتاميلعت رظتني داكوتوأ: يسايقلا رشؤملا

  
كنم ًالاخدإ  رظتني داكوتوأ : طاقنلا ءاقتنا رشؤم   وأ ةـطقن لاـخدإلا اذه نوكي نأ نكمي         .  

  .خلا..ةميق

  
  .تانئاك ءاقتناب موقت نأ ىلإ كرظتني داكوتوأ: تانئاكلا ءاقتنا رشؤم
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  ٢٤  

  
اهددحت ةطقن برقأ ىلإ بثيس هنكلو ،ةطقن داكوتوأ راتخيس ):Osnap(بثولا طامنأ رشؤم   

  .تنأ

  
  

ةي :    )Text Screen(صنلا ةشاشلا
  

ةذفان عستت امم رثكأ تامولعملا نم ديزملا رهظت يتلا ،ةيصنلا ةشاشلا قالغإو حتف نكمي              
  .حيتافملا ةحول نم )F2(حاتفم ىلع طغضلاب ،رماوألا 

  
  ):Help(تاميلعتلا مادختسا  :

،  ـست يذلا رمألا نع تامولعم ىلع داكوتوأ نم لوصحلا يف بغرت امدنع            ًاـيلاح همدخت
 ،)F1(طغـضب تمقو ،داكوتوأ مدختست نكت مل اذإ         . حيتافملا ةحول نم  )F1(حاتفم طغضا   

  ).Help( هتاميلعت ماظن نم ىلوألا ةحفصلا داكوتوأ ضرعي
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  ٢٥  

  عبارلا لصفلا
  
  ةمدقم
  
  

مادختـسا نـم اهينجت يتلا ةدئافلاو ،ديج لكشب مسرلا دادعإ ةيفيك لصفلا اذه يف ملعتتس                
  .دماعتلاو بثولاو ةكبشلا طمن لثم ،مسرلا تادادعإو طامنأ
  
  :مسرلا تادادعإو طامنأ :

  
ةـيزيلجنإلا وأ ةيرتملا تادحولا رايتخاو ،ديدج مسر ءدب ةيفيك يناثلا سردلا يف تملعت              
تادحوو مسرلا دودح طبض ةيفيك ىلإ تفرعت امك ،كموسر يف سايق تادحو اهلامعتسال             

هيفةلمعتسملا ةيوازلاو ةيلوطلاو مسرلا  .    

مـسرلا تاودأ نع ثيدحلا لمكن ن مهملا نم ،كلمع ةقطنم دادعإ ةيفيك تملعت نأ دعبو                
بثولا طمنو    )grid(ةكبشلا طمن يهو    . داكوتوأ يف ةدعاسملا    )snap(     ةـقرولا هبشت يهو  

طوطخلا دماعتو ةبولطملا تافاسملا ةفرعمل تاططخملا مسر يف لمعتست يتلا ةيرتميللملا           
ةرطسم مادختسا هبشي وهو      )ortho(دما  عتلا طمنو ،ةعرسب    T      ، مـسرلا ةيلمع يف ثلثمو  

ةريـشملا عـقوم تايثادـحإ نيبي هنأل ًادج ديفم وهو ةلاحلا رطس يف تايثادحإلا عبرمو                
ىلإ ةريشملا بذجي ًاسيطانغم هبشي وهو ) object snap(تانئاكلا بثوو ،رارمتساب   ) ةرأفلا(
  .ًالثم هفصتنمو طخ ةياهنو ةرئادلا زكرم لثم ةيسدنه ةيمهأب عتمت يتلا طاقنلا

نـل كـنكلو ،ةريبك ةدئاف يذ ريغ تقولا رورم عم بثولا طمنو ةكبشلا طمن حبصي دقو                 
  .ديج لكشب سردلا اذه مهف كيلع كلذلو ،مسرلا طامنأ ةيقب نع ءانغتسالا عيطتست
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  ٢٦  

  :ةكبشلا طمن مادختسا :
  

مـسرل ةيرتمللملا ةقرولا مادختسا     ريبك دح ىلإ هبشي مسرلا ءانثأ ةكبشلا طمن مادختسا نإ           
يـتلا تافاسملا ديدحت ىلعو مسرلا دودح ةيؤر ىلع ةكبشلا طاقن دعاست ذإ ،تاططخملا              

  .هعم بثولا طمن مادختسا نودب ةدئاف ةيأ مدقي ال طمنلا اذه نكلو. اهعم لمعت
  
  
  
  
  

  ةلطعم ةكبشلا): ١(لكشلا 
  

ةنّكمم تناك اذإ اهليطعت وأ      )disabled(ةل  ّطعم تناك اذإ ةكبشلا نيكمتب     )F7(حاتفملا موقي     
)enabled( يحاتفم ىلع طغضلاب كلذ قيقحت كنكميو  ،)CTRL+G(  رزلا ىلع رقنلاب وأ  ،

ا ةهجاولا تانوكم مهفل    لوألا سردلا عجار  (ةلاحلا طيرش يف    (         ) جمانربل ةيقيبطتل   
  ).داكوتوأ
  
  
  
  
  
  
  

  ةنّكمم ةكبشلا ): ٢(لكشلا 
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  ٢٧  

دـنع اـهتعابط متي نل موسرلا ررحم يف رهظت يتلا ةكبشلا طاقن نأ ملعت نأ مهملا نمو      
نأ اـمك ،مسرلا تانايب ةدعاق نم ًاءزج لكشت الو طقف ةدعاسم طاقن اهنأل ،مسرلا ةعابط                

ةـميق ىـلإ دوـعي كلذ نإف ضرعلل ةلباق ريغ و            أ ةفيثك ةكبشلا تدب اذإ هنأ ةفرعم كيلع       
رايتخاب وأ    gridرمألا ةباتكب رماوألا ةذفان يف هليدعت نكمي يذلا اهدعابت           " مسرلا تادادعإ " 

)Drafting Settings( ةمئاق نم   ).Tools(" تاودأ" 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ةكبشلا تدادعإب مكحتلا): ٣(لكشلا 
ةكبـشلا ةـعومجم يفو ،بثولاو ةكبشلا       اهنم تاعومجم ةدع نم راوحلا قودنص فلأتي        
ًاغراف نوكيو ،ًانكمم ةكبشلا طمن ناك اذإ √ةمالع ىلع يوتحي رايتخا عبرم دوجو ظحالن   

  . ًالطعم ناك اذإ

  ىلع دعابتلا ةميق ليدعت كنكميف ،كلمعل بسانم ريغ ةكبشلا طاقن دعابت ناك اذإ
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  ٢٨  

  

  

  .ةفلتخم ةكبشلا دعابت ميق): ٤(لكشلا 

س روحملا   .Grid Y spacingو Grid X spacingرـيرحتلا يعبرم يف ع روحملا وأ  /و 
                 ، ع دـعابتلا ةميق نع ةفلتخم ةميق ىلع س دعابتلا ةميق طبض ًانايحأ ديفملا نم نوكي دقو

لوألا هاـجتالا يف مس      ٧٢٠دعابتب ةدمعأ رواحم ىلع مسرلا هيف دمتعي ىنبم ميمصت لثم             
يناثلا هاجتالا يف مس٣٦٠و  .  
   

  :بثولا طمن مادختسا •

ةددحم تافاسم لاقتنالا ىلع رشؤملا ربجي وهف ،يلمعلا عقاولا يف بثولا طمن هبشي ءيشال 
،       . تئش امنيأ رشؤملا عضو كرودقمب نوكي نلو ،طقف        ةكبـشلا طمن عم بثولا طمن لمعي

مازـتلالا نـم بثولا طمن كنّكمي       . اهلاخدإب موقت يتلا تافاسملا بقارت نأ عيطتست ثيحب       
  .همسرب موقت ام ةبقارم ىلع ةكبشلا طمن كدعاسي امنيب ،ةددحمتافاسمب 

                ، ةـيقيقحلا ةدعاـسملا ةادألا وه هنأل ،ةكبشلا طمن نع لزعمب بثولا طمن لمعي نأ نكمي
دـعابت ميـق نع ةفلتخم دعابت ميق ديدحت كنكميو          . ضرعلا ىوس ةكبشلا طمنل ةفيظوالو    

ةكبشلا دعابت ميق طبضو ،مس      ٢٥ةفا  سم ىلع بثولا دعابت ميق طبضب موقت نأ لثم ،بثولا           
مس٥٠ىلع   .  

قـيقحت كنكميو ،ًانّكمم ناك اذإ هليطعت وأ ًالّطعم ناك اذإ بثولا نيكمتب              F٩حاتفملا موقي     
رزلا ىلع رقنلاب وأ      )CTRL+B(يحاتفم ىلع طغضلاب كلذ      . ةلاحلا طيرش يف   )(، 

مادختـساب وأ ،داـكوتوأ رماوأ ةذفان يف         snapةباتكب بثولا تدادعإب مكحتلا عيطتست امك         
  قباسلا راوحلا قودنص
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  ٢٩  

  
  
  
  
  
  
  
  

  .بثولا تادادعإب مكحتلا): ٥(لكشلا 
  

ةـجرد  ٩٠ و ٠(ةـيل   احلا هتيواز ريغ ةيواز ىلإ بثولا ريودت وأ مرب        )Angle( كل حيتي    .(
رواـحملل ةـيزاوم هـئازجأ ضـعب وأ مسرلا اهيف نوكي ال يتلا تالاحلا يف ديفم وهو                  

  . ةيساسألا

رماوأ ةذفان يف هتباتك نكمي يذلا  )snapang(ةئيبلا ريغتم ةميق ةقيقحلا يف ةميقلا هذه لثمت   
  .اذه راوحلا عبرم ىلإ ءوجللا نم ًالدب ةبولطملا ةميقلا لاخدإل ةرشابم داكوتوأ

  

ًاضيأ)array(ةفيفصلا رمأ ىلعو دماعتلاو ةكبشلا ىلع دادعإلا اذه رثؤي     
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  ٣٠  

  
  

      ٩٠ و ٠ةيوازلا ريغ ةيوازب بثولاو ةكبشلا مرب ): ٦(لكشلا 
  

جاـتحت امدنع ًادج ناديفم امهف  ) Y base وX base(ع و س روحم ىلع بثولا ساسأ امأ 
ةبولطم ةطقن يفرمت ثيحب بثولاو ةكبشلا عقوم طبض ىلإ جذومنلا مسرب تمق اذإ ًالثمف .  

نأ نمضت فيكف ،ةجرد ٣٠ةيوازب لئاملا ءزجلا لامكإ تدرأو ) ٦(لكشلا يف يكيناكيملا   
ةكبـشلا كـيرحت ىـلع بثولا ساسأ كدعاسي         . بولطملا عقوملا يف بثولاو ةكبشلا رمت     

   ٠،٠ةطقنلا نم ًالدب ،اهديدحتب تنأ موقت ةطقن يف نارمي ثيحب بثولاو 
   .)snapbase(ةئيبلا ريغتم قيرط نع ًاضيأ بثولا ساسأ ةطقنب مكحتلا كنكمي

ةكبشلا طمنو بثولا طمن مادختساب مس  ظحال . ر ،جرد يف ًاطسبم ًاعطقم يلاتلا لكشلا نيبي
  .ةيواستم ريغ عو س يروحم ىلع دعابتلا ميق نأ

  

  
  .جرد يف طسبم عطقم): ٧(لكشلا 

  
  
  دماعتلا طمن مادختسا

  
حاـتفملا موقي ،طقف ةيدومعو ةيقفأ طوطخ مسر ىلع ةريشملا           )ortho(دماعتلا طمن ربجي      

Fيقحت كنكميو ،ًانّكمم ناك اذإ هليطعت وأ ًالّطعم ناك اذإ دماعتلا طمن نيكمتب٨ ًاضيأ كلذ ق  
رزلا ىلع رقنلاب وأ )CTRL+L(يحاتفم ىلع طغضلاب    .ةلاحلا طيرش يف(       ) ، 
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  ٣١  

  
ةميقل ًاعبت كلذو ةلئام نوكت دق اهنأ ًاضيأ ينعن اننإف ،ةيدومعو ةيقفأ لوقن امدنع 

   .بثولا ةيواز
  
  
  
  
  
  

  .دماعتلا طمن ليطعتو نيكمت نيب قرفلا): ٨(لكشلا 
  

امدـنع ةـفلتخم جئاتن ىلإ طخلا مسر ءانثأ اهتاذ عقاوملا رقن ي             دؤي فيك ) ٨(لكشلا نيبي   
وأ ةـيقفألا ةفاـسملا داكوتوأ ذخأي دماعتلا طمن يفف          . ًالطعم وأ ًانكمم دماعتلا طمن نوكي     

  نيعقوملا نيب ةبلوقاشلا
  
  
  
  تايثادحإلا عبرم مادختسا

  
طيرش ي ف دوجوملا تايثادحإلا عبرم ضرعي ،مسرلا ةقطنم قوف رشؤملا تكرح املك
مسرلا يف عقاوملا داجيإ اذه كل حيتيو . ةقلطم ةيتراكيد تايثادحإ يف رشؤملا عقوم ةلاحلا
  .تايثادحإلا أدبم ىلإ ةبسنلاب
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  ):٩(لكشلا 
  
تايثادحإلا عبرم يف ودبي امك مسرلا رشؤم عقوم تايثادحإ  .  

ماظن يف نوكي نأ نكميف ،تايثادحإلا عبرم يف تايثادحإلا ضرع فلتخي 
   .ةيبسن ةيبطق وأ ةقلطم ةيتراكيد تايثادحإ

ةيتراكيد تايثادحإ ماظن ضرعي ثيحب تايثادحإلا عبرم تادادعإ بيلقتب          (F6)حاتفملا موقي   
ىـلع طغـضلاب ًاضيأ كلذ قيقحت كنكميو ،لمعلا نع فقوتي وأ ةيبسن ةيبطق وأ ةقلطم                

ةلاحلا طيرش يف تايثادحإلا عبرم ىلع رقنلاب وأ )CTRL+D(يحاتفم   ، .  

 ، بيرقتلا هجو ىلع مسرلا نم عقوم تايثادحإ ةفرعمل تايثادحإلا عبرم نم ةدافتسالا كنكمي
طوطخلا مسر ءانثأ ةقدب تافاسملا سيقت نأ ةكبشلاو بثولا طمن عم همادختساب كنكميو 

  .تانئاكلا عاونأ ةيقبو رئاودلاو
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  ةمدقم
  
  . داكوتوأ يف ةيمهألا ةغلاب ةادأ يهو ،تانئاكلا بثو لصفلا اذه يف ملعتتس

اذإ كـسفن تعضو دقف ،ةقباسلا سوردلاو سردلا اذه يف تامولعملا مهف نم تنكمت اذإو               
  .داكوتوأ تايساسأ مهف يف قيرطلا ةياهن ىلع

  تانئاكلا بثو مادختسا
  

مـل اـننكلو ،مسرلا ةيلمع ليهستل تانئاكلا بثو مادختسا ةيفيك عبارلا سردلا يف تدهاش             
بوـساحلاب ميمـصتلا جمارـب ةـيقبو        (داكوتوأ يف ةماهلا ةا     دألا هذه نع اهتقو ثدحتن    

ليصفتلاب بثو طمن لك مهفل نآلا تقولا ناح دقو         )ىرخألا بثو هبشي ماع لكشب نكلو     . ، 
زـكرم لـثم ةريهـشلا ةيسدنهلا طاقنلا ىلإ بثولا ىلع رشؤملا ربجي ًاسيطانغم تانئاكلا       

  . خلا...سوقلا وأ طخلا فصتنمو ةرئادلا

يـف بـثولا طمن راصتخا ةباتك يه ىلوألا ،ناتيساسأ ناتقيرط انيدل بثو             لا طمن ليغشتل  
لودجلا نيبيو    )١(لكشلا يف امك لاخدإلا حاتفم ىلع طغضلاو داكوتوأ ةذفان           يـف  ) ١(، 

طغـضلا يـه ةـيناثلاو ،تانئاكلا بثو تارايخ نم رايخ لك راصتخا سردلا اذه ةياهن       
طـمن راـيتخاو ،مسرلا ةقطنم يف نميألا ة         رأفلا رزب رقنلاو  ) Shift(حاتفم ىلع رمتسملا    

  ). ٢(لكشلا يف امك كل رهظت يتلا ةمئاعلا ةمئاقلا نم بثولا 

طيرش راهظإ يهو ،ةشاشلا نم ًازيح لغشت اهنأل ،مادختسالا ةليلق اهنكلو ،ةثلاث ةقيرط ةمث 
لك شلا يف امك ،داكوتوأ جمانربل ةيقيبطتلا ةهجاولا يف رمتسم لكشب تانئاكلا بثو تاودأ            

، )view" (ضرـع "ةـمئاق نم    ) Toolbars" (...تاودألا ةطرشأ "قتنا ،كلذب مايقلل    ). ٣(
  .ةحئاللا نم) Object Snap" (تانئاكلا بثو"قتناو 
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بثولا طمن ةباتك): ١(لكشلا   )Midpoint (رماوألا ةذفان يف.  

اـهنأل ةـقيرطلا هذه مادختسا حيتافملا ةحول مادختسا نونسحي نمم اميسال ضعبلا لضفي              
   .ةيلاع ةعرس مدختسملا حنمت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ةمئاقلا نم بثولا طمن ءاقتنا): ٢(لكشلا 
داكوتوأ يف ءيش ل كب مكحتلاب مدختسملل حمست اهنأل ةقيرطلا هذه مادختسا ضعبلا لضفي
  ةيموسر ةقيرطب

  

  
تاودألا طيرش نمMidpointبثولا طمن ءاقتنا ): ٣(لكشلا   .  

  
نم ًازيح لغشي هنأل كلذ     ب حصنن الو ـتانئاكلا بثو تاودأ طيرش مادختسا ىلاسكلا لضفي         

  .ةشاشلا
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  ٣٥  

  
تانئاكلا بثو تارايخ    
  

ًاديج هابتنالا كيلعو ،ةيحاضيإ روصب ًادوزم ،تانئاكلا بثو تارايخل لماك حرش يلي اميف             
  .رفصألاب ةنولملاو ةلئاملا ةباتكلا اميس الو ،لمعلا تاوطخ ىلإ
ةياهنلا ةطقن ىلإ بثولا - ١  )Endpoint(  

  .خلا...سوق وأ طخ ةياهن ىلإ رشؤملا بثو ىلع" ةياهنلا ةطقن"رايخ دعاسي 

  )line( رمأ لغش •
   .تانئاكلا بثو ةمئاق نم()  قتنا وأ ، مث end بتكا •
   .سوق وأ طخ ةياهن نم برتقا •
 .ةياهنلا ةطقن حيملت دهاشت نأ دعب رسيألا ةرأفلا رزب رقنا •

 

فصتنملا ةطقن ىلإ بثولا - ٢  )Midpoint:(  
  .خلا...سوق وأ طخ فصتنم ىلإ رشؤملا بثو ىلع" فصتنملا ةطقن"رايخ دعاسي 

رمأ لغش •  )line.(  
قتنا وأ ) (مث ) mid(بتكا  •  ،)Midpoint (تانئاكلا بثو ةمئاق نم .  
  . سوق وأ طخ فصتنم نم برتقا •
 .فصتنملا ةطقن حيملت دهاشت نأ دعب رسيألا ةرأفلا رزب رقنا •
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  ٣٦  

  

  

  

زكرملا ىلإ بثولا - ٣  Center  

ةرـئاد مـسرل    (خلا  ...سوق وأ ةرئاد زكرم ىلإ رشؤملا بثو ىلع       " زكرملا"رايخ دعاسي   
دعب اميف ليصفتلاب هحرشنسوcircleرمألا مدختسا   .(  

  
  )line(رمأ لغش  •
قتنا وأ مث ) cen(بتكا  •  ،)Center (تانئاكلا بثو ةمئاق نم .  
  . سوق وأ ةرئاد زكرم نم برتقا •
  . زكرملا حيملت دهاشت نأ دعب رسيألا ةرأفلا رزب رقنا •

سامملا ىلإ بثولا - ٤  Tangent  
ًاطخ مسري ثيحب سوق وأ ةرئاد ىلع عقوم ىلإ رشؤملا بثو ىلع            " سامملا"رايخ دعاسي   

 . ةقباس ةطقن نم ًاقالطناسوقلا كلذ وأ ةرئادلا كلتل ًاسامم 

  )line(رمأ لغش  •
 .ًالوأ ةيادبلا ةطقن قتنا •
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  ٣٧  

  

   

قتنا وأ مث )tan(بتكا  •  ،)Tangent(تانئاكلا بثو ةمئاق نم .  
  . سوق وأ ةرئاد طيحم نم برتقا •
  . سامملا حيملت دهاشت نأ دعب رسيألا ةرأفلا رزب رقنا •

ةرئادلا عبر ىلإ بثولا - ٥  Quadrant  
رواحم عم سوقلا وأ ةرئادلا عطاقت عقوم ىلإ رشؤملا بثو ىلع " ةرئادلا عبر"رايخ دعاسي   

  . تايثادحإلا

 

   lineرمأ لغش  •
مث quaبتكا  • قتنا وأ    ،Quadrantتانئاكلا بثو ةمئاق نم   .  
  . سوق وأ ةرئاد عبر نم برتقا •
  . ةرئادلا عبر حيملت دهاشت نأ دعب رسيألا ةرأفلا رزب رقنا •

ةدقع ىلإ بثولا - ٦  )Node:(  
مـسرلا نـم ًاءزـج لكشي يذلا ةطقنلا    نئاك ىلإ رشؤملا بثو ىلع   " ةدقعلا"رايخ دعاسي   

دعب اميف ليصفتلاب هحرشنسوpointرمألا مدختسا ةطقن مسرل (   .( 

   lineرمأ لغش  •
مث nodبتكا  • قتنا وأ    ،Nodeانئاكلا بثو ةمئاق نم   . ت 

Aumar
Text Box
محاضرات مادة تطبيقات الحاسبة 



  ٢٠٠٠ داكوتوألل ةيميلعتلا ةرودلا يف مكب بحري www.books4arab.15x.comعقوم   
  

  ٣٨  

  . ةطقن نم برتقا •
 . ةدقعلا حيملت دهاشت نأ دعب رسيألا ةرأفلا رزب رقنا •

  
جاردإلا ىلإ بثولا - ٧  Insertion  

جاردإ ةـطقن وأ  ) ةباتكلا(صنلا لصأ ةطقن ىلإ رشؤملا بثو ىلع       " جاردإلا"رايخ دعاسي   
 ). block(ةلتكلا 

  )line(رمأ لغش  •
قتنا وأ مث )ins(بتكا  •  ،)Insert(تانئاكلا بثو ةمئاق نم .  
  . ةلتك وأ صن نم برتقا •
  . جاردإلا ةطقن حيملت دهاشت نأ دعب رسيألا ةرأفلا رزب رقنا •

   
  
برقألا ىلإ بثولا - ٨  Nearest  

نودـب نكلو ،ًامامت هيلع نوكي ثيحب نئاك ىلإ رشؤملا بثو ىلع            " برقألا"رايخ دعاسي   
 . ةطقنلا هذه عقوم ديدحت

  )line(رمأ لغش  •
قتنا وأ مث ) nea(بتكا  •  ،)Nearest(تانئاكلا بثو ةمئاق نم .  
  . خلا...ةرئاد وأ سوق وأ طخ نم برتقا •
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  ٣٩  

 . برقألا حيملت دهاشت نأ دعب رسيألا ةرأفلا رزب رقنا •
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  ٤٠  

عطاقتلا ىلإ بثولا - ٩  )Intersection:(  

  .نيعطاقتم نينئاكل ةيلعف عطاقت ةطقن ىلإ رشؤملا بثو ىلع" عطاقتلا"رايخ دعاسي 

  

  )line(رمأ لغش  •
قتنا وأ مث ) int(بتكا  •  ،)Intersection (تانئاكلا بثو ةمئاق نم .  
  . داكوتوأ تانئاك نم نانئاك هيف عطاقتي عقوم نم برتقا •
  . عطاقتلا حيملت دهاشت نأ دعب رسيألا ةرأفلا رزب رقنا •

  
هاظلا عطاقتلا ىلإ بثولا- ١٠   )Apparent Intersection(ر  

اميف نانئاك اهيف عطاقتي يتلا ةطقنلا ىلإ رشؤملا بثو ىلع          " رهاظلا عطاقتلا "رايخ دعاسي   
امهاند    .دم ول

  )line(رمأ لغش  •
مث appبتكا  • قتنا وأ    ،)Intersection- Apparent( 
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  ٤١  

  

  

  . تانئاكلا بثو ةمئاق نم •
رـقنا مث    "ددمم رهاظ عطاقت  "حيملت رهظي ىتح رظتناو ،لوألا نئاكلا نم برتقا          •  ،

  . رسيألا ةرأفلا رزب هقوف
ةرأـفلا رزـب رـقنا مث ،عطاقتلا حيملت رهظي          ىتح رظتناو يناثلا طخلا نم برتقا        •

  . رسيألا

دماعتملا ىلإ بثولا - ١١  Perpendicular  

ثـيحب سوـق وأ ةرئاد وأ طخ ىلع عقوم ىلإ رشؤملا بثو ىلع              " دماعتملا"رايخ دعاسي   
  .ةقباس ةطقن نم ًاقالطناسوقلا كلذ وأ ةرئادلا كلت وأ طخلا كلذ ىلع ًادماعتم ًاطخ مسري 

 

   lineرمأ لغش  •
  . ًالوأ ةيادبلا ةطقن قتنا •
مث perبتكا  • قتنا وأ    ،Perpendicularتانئاكلا بثو ةمئاق نم   .  
  . سوق وأ ةرئاد وأ طخ نم برتقا •
  . دماعتملا حيملت دهاشت نأ دعب رسيألا ةرأفلا رزب رقنا •

دادتمالا ىلإ بثولا - ١٢  Extension  
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  ٤٢  

ول اميف نئاكلا لكش هددحي يذلا هاجتالا يف يشمي رشؤملا لعج ىلع " دادتمالا"رايخ دعاسي 
هاند    . دم

 

  . lineرمأ لغش  •
مث extبتكا  • قتنا وأ    ،Extensionتانئاكلا بثو ةمئاق نم   .  
ةطقن ىلا رشؤملا كرح مث ،هب داكوتوأ رعشي امثير ًاليلق رظتناو ،نئاكلا نم برتقا            •

   .ةيناث ةصرف هحنماو نئاكلا نم ىرخأ
يـف رـسيألا ةرأفلا رزب رقنا مث         عطقتملا طخلا دهاشو نئاكلا جراخ رشؤملا دعبأ       •  ،

  . هديرت يذلا عقوملا

 
وملا ىلإ بثولا- ١٣   Parallelيزا  

،        " يزاوملا"رايخ دعاسي    ةـطقن نـم ًاقالطنا     طخ هاجتال ًايزاوم يشمي رشؤملا لعج ىلع
  . ةقباس

 

   lineرمأ لغش  •
  . ًالوأ ةيادبلا ةطقن قتنا •
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  ٤٣  

قتنا وأ م  ثparبتكا  •  ،Parallelتانئاكلا بثو ةمئاق نم   .  
  . هقوف رقنت نأ كايإو، "يزاوم"حيملت رهظي ىتح رظتناو ،نئاكلا نم برتقا  •
مث  عطقتملا طخلا دهاشو  . ًابيرقت هل ًاي  زاوم نوكت ثيحب نئاكلا جراخ رشؤملا دعبأ       •  ،

  . هديرت يذلا عقوملا يف رسيألا ةرأفلا رزب رقنا

 
  

  لصاوتملا تانئاكلا بثو دادعإ ١٤
  

ًالدب ،يضارتفا لكشب لمعي تانئاكلا بثو تارايخ دحأ لعج ىلإ ةريثك نايحأ يف جاتحتس              
قودنص يف كلذب مايقلا كنكم     ي. ةرم لك ةمئاقلا نم هئاقتنا وأ رماوألا ةذفان يف هلاخدإ نم          

بـثولا تاراـيخ دـيدحتب     )Object Snap" (تانئاكلا بثو"بيوبت يف ،قباسلا راوحلا   
نارايخلا د    ) ١٧(لكشلا نيبي   . ةبولطملا د لكشب لمعلل  ) Intersection و Endpoint(ح فيك

لـك ةم   ئاقلا نم امهرايتخا وأ   ) int و end(ةباتك ىلإ جاتحت نل ةلاحلا هذه يفو ،يضارتفا         
  .كنع ًالدب كلذب موقيس داكوتوأ نأل ةرم
  

  
  مسرلا تادادعإ راوح قودنص يف تانئاكلا بثو بيوبت): ١٧(لكشلا 
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  ٤٤  

  
 Osnap" (...تاـنئاكلا بثو تادادعإ   "ءاقتنا  ب قباسلا راوحلا قودنص ىلإ لوصولا كنكمي      

Settings (         رزلا ىلع طغضلاب رهظت يتلا ةمئاعلا ةمئاقلا نم)Shift (    ةرأـفلا رزب رقنلاو
  . داكوتوأ رماوأ ةذفان يف) osnap(ةباتكب وأ . مسرلا ةقطنم يف نميألا

،    ليطعت وأ ًالّطعم ناك اذإ لصاوتملا تانئاكلا بثو نيكمتب        )؟(حاتفملا موقي    ًانّكمم ناك اذإ ه
رزـلا ىـلع رقنلاـب وأ        ) CTRL+F(يحاتفم ىلع طغضلاب ًاضيأ كلذ قيقحت كنكميو          ،

  . ةلاحلا طيرش يف ) (

كجعزي هنأل ،طقف تقؤم لكشبو ةعرسب لصاوتملا تانئاكلا بثو ليطعت ىلإ جاتحت امدنع  
كنكمي ،هليطعتل ) (رزلا وأ ) CTRL+F(وأ ) F3(حاتفملا مادختساب بغرت الو ،ًالثم 

  .داكوتوأ رماوأ ةذفان يف) non(ةباتك وأ ةمئاقل ا نم) None(رايخلا مادختسا 

  
  )OSMODE(ةئيبلا ريغتم 

: لوألا ،بابسأ ةثالثل راوحلا قيدانص مادختسا نع ًاليدب ًارايخ ةئيبلا ريغتم داكوتوأ رفوي            
همادختـسا  : يناثلاو ،ةيلاع ةعرسب حيتافملا ةحول نولمعتسي نيذلا نيفرتحملا نيمدختسملل        

ثلاثلاو)scripts(ةيجمربلا صوصنلا يف    . ةجمربلا يف همادختسا: ، 

نود نـم لـصاوتملا تانئاكلا بثو تارايخ ديدحت ىلع   ) osmode(ةئيبلا لوحتم دعاسي  
دـعب داكوتوأ رماوأ ةذفان يف ةيمقر ةميق لاخدإب كلذو ،قباسلا راوحلا قودنص مادختسا              

ناراـيخلا ديدحت نكم    ي فيك يلاتلا لاثملا حضوي    . ) osmode ()ةئيبلا ريغتم (رمألا ةباتك   
        :ةقيرطلا هذهب) ٣٣= نيرايخلا عومجم(عطاقتلاو ةياهنلا ةطقن 

Command: osmode 
Enter new value for OSMODE <0>: 33 

  :اهنم لك ةميقو اهتاراصتخاو تانئاكلا بثو تارايخ) ١(لودجلا حضوي 
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  ٤٥  

  : طخلاو ةطقنلا ءاشنإ ¦
  

) point(ةـطقنلا يهو ،داكوتوأ يف ةيساسألا ت        انئاكلا ضعب ءاشنإ لصفلا اذه يف ملعتتس      
) arc(سوـقلا يـهو ةيساسألا تانئاكلا ةيقب مسر مداقلا سردلا يف ملعتتو             ) line(طخلاو  

ةيـساسأ ريغ تانئاك نأب اهفصو نكمي تانئاك يهو تانئاكلا ةيقب امأ            ). circle(ةرئادلاو  
ةـلتكلاو  ) polyline(طوطخل  ا ددعتم لثم ةيساسألا تانئاكلا نم ةبكرم نوكت نأ امإ يهف          

)block (  ليلظتلاو)hatch (   اهريجفت يدؤيو)      ىـلإ  ) ةـيلوألا اهرـصانع ىلإ اهكيكفت يأ
تاـنئاك نوكت نأ امإو ،رئاودلاو ساوقألاو طوطخلاو طاقنلا نم ريبك ددع ىلع لوصحلا       

، هألا ثيح نم ةيناثلا ةحردلا يف يتأت اهنوك ةمداقلا سوردلا ىلإ اهتسارد ليجأت نكمي              ةيم
ةيساسألا تانئاكلا مهف ىلإ ًاذإ حاتحت . كلذك ةيساسألا تانئاكلا نم ةبكرم اهمظعم يف يهو
  . جمانربلل يرقفلا دومعلا اهنأل ،ًاديج

قرـطلا امأ   . ةرشابم ريغو ةرشابم ،ةديدع قرط ربع داكوتوأ رماوأ ىلإ لوصولا نكمي          
مـسالا لاخدإ وأ    (حيتافملا ةحو   ل مادختساب داكوتوأ ةذفان يف رماوألا لاخدإ يهف ةرشابملا        

يـف ناتفورعم ناتقيرطلا ناتاهو ،داكوتوأ ةمئاق نم رمألا ءاقتنا وأ         )ًاعبط اهل رصتخملا    ،
نـم هـئاقتنا نـم رثكأ هديب رمألا ةباتك لضفي ضعبلا ناك نإو ،ديعب نمز نم داكوتوأ                  

رزلا ءاقتنا يهف ةثل اثلا ةقيرطلا امأ. ةيلاع ةعرس نم ةقيرطلا هذه هحنمت امل ًارظن ،ةمئاقلا      
نـم   ١٣ةرادصإلا عم ًايلعف تأدب ةقيرط يهو تاودألا طيرش نم رمألا كلذ لثمي يذلا                

ةقباـسلا روصلا سفن لمحت     ) رارزألا ىلع موسرلا  (تانوقيألا مظعم تلاز الو ،داكوتوأ      
ةذـفان ربعت امنيب ،زودنيو ليغشتلا ماظن حور نع ةقيرطلا هذه ربعتو            . ةرادصإلا كلت ذنم  

يـف رـماوألا ةذـفان يـفتخت نأ نـكمي كلذلو            . سود ليغشتلا ماظن حور نع رماو     ألا
  .ًابيرق سيل نكلو ،داكوتوأ نم ةمداقلا تارادصإلا

ةيجمربلا صوصنلا نم رماوألا ذيفنتب داكوتوأ ىلإ زاعيإلا يهف ةرشابملا ريغ قرطلا امأ             
)scripts (        نأ نود داـكوتوأ ةبطا     خمب موقت يتلاو داكوتوأ عم لمعتل ةممصملا جماربلا وأ
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  ٤٦  

كـنم عرسأ داكوتوأ ةبطاخم جماربلاو ةيجمربلا صوصنلا عيطتست عبطلابو ،كلذب رعشت            
كـل ةوـعد كـلذ يف لعلو ،نأش نم كتعرسو كتراهم تغلب امهم تارملا تائمب امبر                 

اذه يف دوجوملا    VBAملعت  ةرود ًالثم برج ،ةجمربلا تاغل ىدحإ ملعت يف ًايدج ريكفتلل             
  .عقوملا

  مسرلا تاودأ طيرش ¦
  

همدختـستس يذلاو ،مسرلا تاودأ طيرش ىلإ بثك نع فرعتلا كيلع ،مسرلا أدبت نأ لبق               
ةطرـشأب مكحتلا ةيفيك ةفرعمل لوألا سردلا ىلإ عوجرلا كيلع ناك امبرو ،ةديدع تارم              

  .تاودألا

  
  .مسرلا تاودأ طيرش): ١(لكشلا 

  
   .لوألا سردلا عجار تاودألا ةطرشأب مكحتلا ةيفيك ةفرعمل
  

يـهو سردـلا اذه يف اهنم نيرمأ ملعت كيلع ،ًارز            ١٦نم مسرلا تاودأ طيرش فلأتي        
  .طخلاو ةطقنلا
  
  :ةطقن مسر ¦
  

ةريغـص داكوتوأ يف ةطقنلا ىقبت اذامل رسفي ام اذهو ،داعبأ هل سيل يسدنه نئاك ةطقنلا                
هيلع تفرعت يذلا     )zoom(ريبكت  /ريغصت رمألا مادختساب اهنم بارتقالاب تمق امهم ًادج         

لوألا سردلا-مسرلا يف راحبإلا : عجار(لوألا سردلا يف   .(  
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  ٤٧  

رـماوأ ةذفان يف    ) point(بتكا وأ ،مسرلا تاودأ طيرش نم           )( رزلا رقنا ةطقن مسرل     
قـتنا وأ  )كلذل ًاراصتخا) po(بتكا وأ (داكوتوأ   ،)Draw<Point<Single Point (  نـم

  . داكوتوأ ةمئاق

دعب اميف همادختسال عجرمك داكوتوأ يف ةطقنلا مادختسا نكمي ؟داكوتوأ يف ةطقنلا ةدئاف ام              
مـسرب كـلذو تاحاـسملا لـيلظت يف ًاضيأ اهمادختسا نكمي            و ،ةديدج تانئاك ءاشنإ يف    

مادختـسالا نكلو ،ةقطنم لخاد ةمظتنم ريغ ةقيرطب ةدعابتملا طاقنلا نم ةريبك ةعومجم             
مدختـست امدـنع كنع ةباينلاب كلذب موقي نأ نكمي داكوتوأ نأل ،عبطلاب ًايلمع سيل يناثلا                

  .ةمداقلا سوردلا يف اهيلع فرعتنس يتلا ليلظتلا شوقن

: عـجار (تاـنئاكلا بـثو تارايخ نم   ) Node(رايخلا مادختساب ةطقن ىلإ بثولا كنكمي  
تانئاكلا بثو تارايخ -ةدقع ىلإ بثولا  سداسلا سردلا-    .(  

  :ةرأفلا مادختساب اهعقوم ديدحتب داكوتوأ يف ةطقنلا ءاشنا ةقيرط يلاتلا دهشملا لثمي

Command: point  
Current point modes: PDMODE=0 PDSIZE=0.0000 
Specify a point: ديرت يذلا عقوملا يف رسيألا ةرأفلا رزب رقنا   
Command: 

تايثادحإلا لاخدإب اهعقوم ديدحتب داكوتوأ يف ةطقنلا ءاشنا ةقيرط لثميف يلاتلا دهشملا امأ  
يناثلا سردلا- تايثادحإلا ماظن مهف : عجار(ةقلطملا ةيتراكيدلا  اهتايثادحإ ةطقن مسرل )   ،

)٥٠٠،١٠٠٠:(  
Command: point  
Current point modes: PDMODE=0 PDSIZE=0.0000 
Specify a point:500,1000  
Command: 

  داكوتوأ رماوأ نم رمأ راركت ¦
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  ٤٨  

نإف ةطقن نم   رثكأ مسرب ًابغار تنك اذإو ،ةدحاو ةطقن مسري ةطقن رمألا نأ تظحال كلعل              
نم ًالدب ةعرسب داكوتوأ رماوأ راركتل ةليسو نم له نكلو ،تارم ةدع رمألا راركت كيلع   

  ؟داكوتوأ رماوأ ةذفان يف ديدج نم هتباتك وأ ةمئاقلا وأ تاودألا طيرش نم هئاقتنا ةداعإ 

رز ىـلع رـقنلا كلذ نع بونيو ،لاخدإلا حاتفم ىلع طغضلاب كلذ نكمي ،معن باوجلا                
وأ ). ىرـخأ رـماوأ ةـيأب ءدبلا لبقو عبطلاب رمألا ذيفنت نم ءاهتنالا دعب             (نميألا  ةرأفلا  

بـغرت يذلا رمألا مسا نع ةيادبلا يف كلأسي يذلا          ) multiple(دعاسملا رمألا مادختساب    
فقوتلا هنم بلطت نأ ىلإ هراركتو رمألا كلذ ليغشتب وه موقي مث ،فقوت نود نم هراركتب 

حيتافملا ةحول نم   Escبورهلا ح   اتفم ىلع طغضلاب كلذ نع     ةيفيك يلاتلا دهشملا لثميو    .  
  :ًالثم طاقن ةثالث مسرل) multiple(رمأ مادختسا 

Command: multiple 
 
Enter command name to repeat: point 
 
Current point modes: PDMODE=0 PDSIZE=0.0000 
Specify a point: يف رسيألا ةرأفلا رزب رقنا ديرت يذلا عقوملا   
POINT 
Current point modes: PDMODE=0 PDSIZE=0.0000 
Specify a point: يف رسيألا ةرأفلا رزب رقنا ديرت يذلا عقوملا   
POINT 
Current point modes: PDMODE=0 PDSIZE=0.0000 
Specify a point: يف رسيألا ةرأفلا رزب رقنا ديرت يذلا عقوملا   
POINT 
Current point modes: PDMODE=0 PDSIZE=0.0000 
Specify a point: *Cancel* 
 
Command: 

رمألا ترايخلا هذه لمشت     ) Draw<Point(ةمئاقلا يف تارايخ ةدع دوجو تظحال كلعل          ،
)Single Point ( رمألاو ،ةدرفم ةطقن مسرل)Multiple Point (  مـسرل مدختسي رمأ وهو
  . ليلق لبق انلعف امك ،طاقن ةدع
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  ٤٩  

  

  

  

  

  رما) Multiple Point وSingle Point(يم سن الأ لضفي

اذـه ىلع رقنلاب ذفنت يتلا ةيقيقحلا داكوتوأ رماوأ ىلإ ريشت ةيحالطصا ءامسألا هذه نأل               
رارزأو مئاوـقلا تاراـيخف ،تاودألا طيرـش رارزأ كلذ يف هبشت يهو             . كاذ وأ رايخلا  

ن يتلا ةيلخادلا داكوتوأ رماوأ ذيفنتل ًاذإ       ةجمربمتاودألا ةطرشأ    ةـباتكب اهليغـشت عيطتس      
لغـشي ثيحب جمربم ًالثم  ) Multiple Point(رايخلا . رماوألا ةذفان يف ةيقيقحلا اهئامسا

  .) point(رمألا مث) multiple(رمألا 

  ةطقنلا رهظمب مكحتلا ¦
  

ىـلإ ًانايحأ هبتنيال مدختسملا نأ      : ىلوألا. داكوتوأ يف ةطقنلا رهظمب ناقلعتت ناتلكشم ةمث      
رمأ ةطقنلا ةيؤر نأ    : ةيناثلا. تانئاكلاب ًائيلم مسرلا ناك اذإ اميس الو ،ةريغص       اهنأل ةطقنلا   

  ). ىرخأ ةطقن وأ ًالثم طخ قوف(رخآ نئاك قوف ةعقاو نوكت امدنع ليحتسم 

 Point" (ةـطقنلا طمن "ىمست ةطقنلا رهظمب مكحتلل ةقيرط داكوتوأ مدقي ةلكشملا هذه لحل 

Style (    ليوحت ينعيال كلذ نكلو ،ربكأ زومرب اهلادبتساب ك        لذو ،ًاحوضو رثكأ ودبت ثيحب
ًاـسابل سبلتس اهنكلو ،داعبا اهل سيل ةطقن ىقبتس ةطقنلاف ،رخآ يسدنه لكش ىلإ ةطقنلا               

  .ًايمهوو ًافرخزم
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  ٥٠  

قودنص رهظيف )Format<Point  Style (رتخا ،طاقنلا نم ةعومجم مسرب موقت نأ دعب  ، 
  :ةطقنلا طمن راوح

  
  .ةطقنلا طمن راوحقودنص ): ٥(لكشلا 
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  ٥١  

داكوتوأ رماوأ ةذفان يفddptypeبتكا ةطقنلا طمن راوح قودنص راهظإل   .  
  

              ، مـسرلا فلم يف ةطقنلا نئاك ضرع يف ةمدختسملا روصلا ةطقنلا ضرع روص ددحت
  . ةبولطملا ةروصلا رقنب كلذ متيو

 Set(ةشاشلا ىلإ ةبسنلاب امإ كلذ نوكيو ،ةطقنلا راهظإ مجح ) Point Size(ةميقلا طبضت 

Size Relative to Screen(   تدـعتبا وأ تـبرتقا امهم اهمجح ىلع ةطقنلا ظفاحت ثيحب  ،
مسرلا ديلوت ةداعإلregenرمألا مادختسا ىلإ كنم جاتحي كلذ نكلو (اهنع  مادختساب امإو )   ،

دنع ةريغص طاقنلا ودبتس ةلاحلا هذه يفو ). Set Size in Absolute Units(مسرلا تادحو 
  ).Zoom In(بيرقتلا دنع ةريبكو ) Zoom Out(ديع بتلا

ودبت طاقنلا لعجلف ،ةطقنلا ضرعل ةمدختسملا ةروصلاب       ) PDMODE(ةئيبلا ريغتم مكحتي    
ةـميقلا لخدن مث رماوألا ةذفان يف         )pdmode(بتكن ةغراف ةرئاد لكش ىلع        )٣٣ ( ،

  :) PDMODE(ةئيبلا ريغتم اهذخأي يتلا ميقلا عيمج يلاتلا لكشلا نبيو
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Aumar
Text Box
محاضرات مادة تطبيقات الحاسبة 



  ٢٠٠٠ داكوتوألل ةيميلعتلا ةرودلا يف مكب بحري www.books4arab.15x.comعقوم   
  

  ٥٢  

ًالثم ٥(ةبجوم هتميق تناك اذإف ةطقنلا راهظإ مجح        ب) PDSIZE(ةئيبلا ريغتم مكحتي امنيب        (
ًالثم٥-(ةبلاس تناك اذاإ امأو ،مسرلا تادحوب ةسيقم ةطقنلا مجح يهف      ةـطقنلا مـجحف   )  

  .ةشاشلا ىلإ ةبسنلاب
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  ٥٣  

  
  طخ مسر ¦
  

 ، هنع انتامولعم ميظنتب سردلا اذه يف بغرن اننكلو ،ةقباسلا سوردلا يف طخلا مسر انملعت
ةلـسلسلا هذه نكلو ،ةميقتسملا عطقلا نم ةلصتم ةلسلس وأ ةميقتسم            ةعطق طخ رمأ ئشني     

نم سكعلا ىلع ،ًالعف ةلصتم ريغ اهنأل ةدح ىلع اهنم دحاو لك ريرحت نكمي عطقلا نم                
ةـعطقلا يفرط مدختسملا ددحيو ،دعب اميف هسردتس يذلا         ) polyline(طوطخلا ددعتم رمأ    

ةطقنلا تايثادحإ لاخدإب وأ ) ءادوسلا ةشاشلا(موسرلا ررحم يف رسيألا ةرأفلا رز رقنب امإ 
موـقي امع عجارتلا طوطخلا ةلسلس مسر ءانثأ مدختسملل نكميو     . رماوألا ةذفان يف اهتباتكب   

  .ةلوهسب ةلسلسلا هذه قالغإ عيطتسي امك ،هب
رزلا رقنا  طخ مسرل داكوتوأ رماوأ ةذفان يف ) line(بتكا وأ ،مسرلا تاودأ طيرش نم  
كلذل ًاراصتخاlبتكا وأ ( قتنا وأ )   ،)Draw<Line (داكوتوأ ةمئاق نم  
.  
) Specify first point" (:ىلوألا ةطقنلا ددح"ةلاسر داكوتوأ ضرعي طخ رمأ ليغشت دنع  
) rubber band(ًاـيطاطم ًاطخ ًارهظم مسرلا داكوتوأ عباتي كلذب مد  ختسملا موقي نأ دعبو

ديدحت بلطي مث ،ةرأفلا ةكرحب كرحتي يناثلا هفرطو ىلوألا ةطقنلا يف تبثم لوألا هفرط              
"ةلاسر ضرعب كلذو ةيلاتلا ةطقنلا   Specify next point or" ([عجارت وأ ةيلاتلا ةطقنلا ددح

[Undo(    دختسملا ددحي نأ دعبو طـخ رهظيو ،ًاتباث يطاطملا طخلا حبصي ،ةطقنلا كلت م          ، 
يذلا (نميألا ةرأفلا رز رقنب رمألا اذه فاقيإ نكميو ديدج طخ مسرل كلذو رخآ يطاطم               

برهلا يف كتبغر    Escحاتفم ينعي    (Escحاتفم ىلع طغ    ضلاب وأ ) حاتفم طغض ئفاكي      
  ).فقوتلا يف كتبغر نم رثكأ

طخ رمأ مادختساب لاكشأ ةدع مسر ةيفيك ةفرعملثلاثلا سردلاعجار   .  
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  ٥٤  

  

  :طخ مسر ءانثأ ءاطخألا نع عجارتلا ¦
رايخلا مادختسا يدؤي ذإ ،طخلا مسر ءانثأ ءاطخألا نع عجارتلل ةديرف ةقيرط د اكوتوأ رفوي

اذـكهو ،ةموـسرملا طوـطخلا ةلسلس نم ةعطق رخآ فذح ىلإ            ) عجارت يأ  (uيعرفلا  
  :يلاتلا لكشلا يف امك ،ىلوألا ةطقنلا ىلإ ًالوصو

رماوألا ثحم يفuةباتك نم ًالدب يسايقلا تاودألا طيرش يف رز ىلع رقنلا كنكمي     
Command: line  
Specify first point: ةطقنلا لخدأ  1 

Specify next point or [Undo]: ةطقنلا لخدأ  2 

Specify next point or [Undo]: ةطقنلا لخدأ  3 

Specify next point or [Close/Undo]: ةطقنلا لخدأ  4 
 
 
 
  
  
  
  

لوأ لاخدإ لبق هنأل ،رماوألا ةذفان يف ىلوألا ةلاسرلا يف رهظي مل Undoرايخلا نأ ظحال   
عجارتللىنعم يأ دجوي ال ةطقن   .  

؟لعفت اذامف ،حيحص ريغ ةطقنلا هذه عقوم نأ         ٤ةطقنلا لاخدإ دعب تفشتكا كنأ ضرتفنل         
يلي امك ،ةديدج ةطقن ديدحت نم ًالدبuرايخلا لاخدإب موقن باوجلا   :  

Specify next point or [Undo]: u  
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  ٥٥  

  
  

  .٤ةطقنلل ديدج عقوم ديدحت كنكمي نآلا 
  

و يعرف رايخك Uنيب قرفلا  ¦  Uلقتسم رمأك    
  

يأ () u(لقتسملا عجارتلا رمأ نيبو     ) line(رمأ يف   )u(يعرفلا رايخلا نيب طلخت نأ كايإ       
undo .(    يعرفلا رايخلا يدؤي)u (       طوـطخلا ةلـسل    س يـف ةعطق رخآ نع عجارتلا ىلإ

رماوأ ةذفان يف    uةباتك امأ ،طوطخلا ةلسلس مسر نم دعب يهتنت مل كنأ املاط ،ةموسرملا               
يأ   lineرمأ نم ءاهتنالا دعب داكوتوأ        )Command: u (   لـماك نع عجارتلا    ىلإ يدؤيف

هتاذlineرمأ نع عجارت هنأل ،اهتمسر يتلا طوطخلا   .  
  
   
  طوطخلا ةلسلس قالغإ ¦

ةـعطقلا ةـياهن ةـطقن نيب ام لصي طخ مسرب يأ طوطخلا ةلسلس قالغإب بغرت امدنع                 
ًاراصتخا وأ    closeيعرفلا رايخلا مادختسا كنكميف ىلوألا ةعطقلا ةيادبو ةريخألا           c  امك  ،

  :يلاتلا لكشلا يف

Command: line  
Specify first point: ةطقنلا لخدأ  1 

Specify next point or [Undo]: ةطقنلا لخدأ  2 

Specify next point or [Undo]: ةطقنلا لخدأ  3 
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  ٥٦  

  

Aumar
Text Box
محاضرات مادة تطبيقات الحاسبة 



  ٢٠٠٠ داكوتوألل ةيميلعتلا ةرودلا يف مكب بحري www.books4arab.15x.comعقوم   
  

  ٥٧  

ةطقنلاب أدبت ةديدج ةعطق داكوتوأ مسري ثيحب طوطخلا ةلسلس قالغإب انه ًابغار تن             ك اذإو 
ةطقنلاب يهتنتو ٣ بتكت نأ كيلع ١   cلاخدإلا حاتفم طغضت مث    

Specify next point or [Close/Undo: c  
 
 
  
 

  
  
  
  
  

نكمي ال هنأل ،كلذ لبق رهظي مل هنأو ،ةثلاثلا ةطقنلا لاخدإ دعب Closeرايخلا روهظ ظحال   
  .لقألا ىلع ناطخ اهيف نوكي نأ لبق طوطخلا ةلسلس قالغإ
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  ٥٨  

   
  ةمدقم
  

ةـطقنلا يـهو ،داـكوتوأ يف ةيساسألا تانئاكلا ضعب ءاشنإ قباسلا لصفلا يف تملعت               
)point(   طخلاو  )line (       سوقلا مسر سردلا اذه يف ملعتتو)arc (    ةرئادلا مسر ملعتتس امنيب
)circle (مداقلا سردلا يف.  
  :سوق مسر
  

هذه ضعب ىلع دامتعالاب همسر نكميو ،تامولعملا نم ديدعلا كلتمي يسدنه نئاك سوقلا             
قرـطل  ا هذـه ربتعتو   . سوقلا مسرل قرط ةدع دوجو رسفي ام اذهو ،ةرم لك تامولعملا          

  .مسرلا بسح اهتعيبط فلتخت مدختسملل ةرفوتملا تامولعملا نأل ًادج ةديفم
رـماوأ ةذـفان يف     ) arc(بتكا وأ ،مسرلا تاودأ طيرش نم       ) (رزلا رقنا سوق مسرل     

كلذل ًاراصتخا  aبتكا وأ   (داكوتوأ   قتنا وأ    )   ،)Draw<Arc (      مـسر بيلاسأ دحأ رتخا مث
  .داكوتوأ ةمئاق نم سوقلا
  
  : ديدحت ىلع دامتعالاب سوقلا مسر قرطلا هذه لمشتو

  . ةياهنلا ةطقنف سوقلا ىلع ةطقنف ةيادبلا ةطقن يه طاقن ثالث •
  . ةياهنلا ةطقنف سوقلا زكرمف ةيادبلا ةطقن •
  ). سوقلا عاطق ةيواز(ةيوازلاف سوقلا زكر مف ةيادبلا ةطقن •
 . سوقلا رتو لوطف سوقلا زكرمف ةيادبلا ةطقن •

  ). سوقلا عاطق ةيواز(ةيوازلاف ةياهنلا ةطقنف ةيادبلا ةطق  •
  ). ةيادبلا ةطقن يف سوقلا سامم هاجتا(هاجتالاف ةياهنلا ةطقنف ةيادبلا ةطقن  •
  . سوقلا رطق فصنف ةياهنلا ةطقنف ةيادبلا ةطقن •
  . ةياهنلا ةطقنف ةيادبلا ةطقنف سوقلا زكرم •
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  ). سوقلا عاطق ةيواز(ةيوازلاف ةيادبلا ةطقنف سوقلا زكرم  •
  . سوقلا رتو لوطف ةيادبلا ةطقنف سوقلا زكرم •
  . قباسلا) طخلا وأ(سوقلا نم سوقلا مسر ةعباتم  •

اهيف  سوقلا مسر أدبي يتلا ةريخألا ةثالثلا تارايخلا نأ مدختسملا يزيزع تظحال كلعلو             
نـل كلذلو ،طقف فلتخم بيترت يف يتأت اهنكلو ةقباس تارايخ يه سوقلا زكرم ديدحتب               

  .ةدح ىلع هسردنسف ريخألا رايخلا امأ. اهتساردب موقن

  
طاقن ثالث ديدحتب-١  :  

ىـلع ةـطقنو ةيادبلا ةطقن عقوم نع مسرلا يف تامولعملا ترفوت اذإ سوق مسر نكمي                
ىلإ بثولل تانئاكلا بثو مادختسا ىلإ بلغألا يف مدختسم         لا جاتحيو . ةياهنلا ةطقنو سوقلا  

  . مسرلا يف ةدعاسم طاقن

جاـتحي ال ةـلاحلا هذه يفو ،طاقن ةثالث ديدحتب سوقلا ءاشنا ةقيرط يلاتلا دهشملا لثمي                
ةـقيرطلا اـهنأل ،اهب سوقلا مسر يف بغري يتلا ةقيرطلاب داكوتوأ غالبإ ىلإ مدختسملا               

  :ةيرطفلا

  
 
 
 
 
Command: a  
ARC Specify start point of arc or [CEnter]:  ررحم يف رقنلاب ) ١(ةيادبلا ةطقن ددح

مدختسا وأ ،موسرلا اهديدحتل تانئاكلا بثو   

Specify second point of arc or [CEnter/ENd]:  ٢(ةيناث ةطقن ددح( ررحم يف رقنلاب  
اهديدحتل تانئاكلا بثو مدختسا وأ ،موسرلا  
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Specify end point of arc:  ٣(ةياهنلا ةطقن ددح( مدختسا وأ ،موسرلا ررحم يف رقنلاب  
تانئاكلا بثو اهديدحتل   

Command: 
ةياهنلا ةطقنف سوقلا زكرمف ةيادبلا ةطقن ديدحتب-٢  :  

سوـقلا زكرمو ةيادبلا ةطقن عقوم نع مسرلا يف تامولعملا ترفوت اذإ سوق مسر              نكمي  
  . ةياهنلا ةطقنو

  :ةقيرطلا هذهب سوقلا ءاشنا ةقيرط يلاتلا دهشملا لثمي

  

  
 
 
 
 
 
Command: a  
ARC Specify start point of arc or [CEnter]:  ررحم يف رقنلاب ) ١(ةيادبلا ةطقن ددح

مدختسا وأ ،موسرلا اهديدحتل تانئاكلا بثو   
Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: ce  
Specify center point of arc:  وأ ،موسرلا ررحم يف رقنلاب ) ٢(سوقلا زكرم ددح

تانئاكلا بثو مدختسا هديدحتل   

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]:  يف رقنلاب ) ٣(ةياهنلا ةطقن ددح
ررحم اهديدحتل تانئاكلا بثو مدختسا وأ ،موسرلا   

Command: 
ةيوازلاف سوقلا زكرمف ةيادبلا ةطقن ديدحتب-٣  :  

سوـقلا زكرمو ةيادبلا ةطقن عقوم نع مسرلا يف تامولعملا ترفوت اذإ سوق مسر نكمي               
  . سوقلا عاطق ةيوازو
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  :ةقيرطلا هذهب سوقلا ءاشنا ةقيرط يلاتلا دهشملا لثمي

  
Command: a  
ARC Specify start point of arc or [CEnter]:  ررحم يف رقنلاب ) ١(ةيادبلا ةطقن ددح

مدختسا وأ ،موسرلا اهديدحتل تانئاكلا بثو   
Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: ce  
Specify center point of arc:  وأ ،موسرلا ررحم يف رقنلاب ) ٢(سوقلا زكرم ددح

تانئاكلا بثو مدختسا هديدحتل   
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: a  
Specify included angle: 60  
Command: 

اهتميق لاخدإ نمًالدب مسرلا رشؤم كيرحتب ةيوازلا ديدحت نكميو  .  
  
رتولا لوطف سوقلا زكرمف ةيادبلا ةطقن ديدحتب-٤  :  

سوـقلا زكرمو ةيادبلا ةطقن عقوم نع مسرلا يف تامولعملا ترفوت اذإ سوق مسر نكمي               
  . رتولا لوطو
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  :ةقيرطلا هذهب سوقلا ءاشنا ةقيرط يلاتلا دهشملا لثمي

Command: a  
ARC Specify start point of arc or [CEnter]:  ررحم يف رقنلاب ) ١(ةيادبلا ةطقن ددح

مدختسا وأ ،موسرلا اهديدحتل تانئاكلا بثو   
Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: ce  
Specify center point of arc:  وأ ،موسرلا ررحم يف رقنلاب ) ٢(سوقلا زكرم ددح

تانئاكلا بثو مدختسا هديدحتل   
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: l  
Specify length of chord: 100  
Command: 

هتميق لاخدإ نم ًالدب مسرلا رشؤم كيرحتبسوقلا رتو لوط ديدحت نكميو  .  
  
ةيوازلاف ةياهنلا ةطقنف ةيادبلا ةطقن ديدحتب- ٥  :  
  

ةـياهنلا ةطقنو ةيادبلا ةطقن عقوم نع مسرلا يف تامولعملا ترفوت اذإ سوق مسر نكمي               
  . سوقلا زكرم نع تامولعم رفوتت ملو ،ةيوازلاو
  

  

  

  

  

  :ةقيرطلا هذهب سوقلا ءاشنا ةقيرط يلاتلا دهشملا لثمي
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Command: a  
ARC Specify start point of arc or [CEnter]:  ررحم يف رقنلاب ) ١(ةيادبلا ةطقن ددح

مدختسا وأ ،موسرلا اهديدحتل تانئاكلا بثو   
Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: en  
Specify end point of arc:  مدختسا وأ ،موسرلا ررحم يف رقنلاب) ٢(ةياهنلا ةطقن ددح  

اهديدحتل تانئاكلا بثو  
Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: a  
Specify included angle: 60  
Command: 
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  ٦٤  

هاجتالاف ةياهنلا ةطقنف ةيادبلا ةطقن ديدحتب- ٥  :  
ةـياهنلا ةطقنو ةيادبلا ةطقن عقوم نع مسرلا يف تامولعملا ترفوت اذإ سوق مسر نكمي               

  . ةيادبلا ةطقن نم سوقلل سامملا هاجتاو
  

  

  

  

  :ةقيرطلا هذهب سوقلا ءاشنا ةقيرط يلاتلا دهشملا لثمي

Command: a  
ARC Specify start point of arc or [CEnter]:  ررحم يف رقنلاب ) ١(ةيادبلا ةطقن ددح

مدختسا وأ ،موسرلا اهديدحتل تانئاكلا بثو   
Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: en  
Specify end point of arc:  مدختسا وأ ،موسرلا ررحم يف رقنلاب) ٢(ةياهنلا ةطقن ددح  

اهديدحتل تانئاكلا بثو  
Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: d  
Specify tangent direction for the start point of arc: 45  
Command: 

لاـخدإ نم ًالدب مسرلا رشؤم كيرحتب ةيادبلا ةطقن نم سوقلل سامملا هاجتا ديدحت نكميو      
  .ةيوازلا ةميق
سوقلا رطق فصنف ةياهنلا ةطقنف ةيادبلا ةطقن ديدحتب- ٦  :  

ةـياهنلا ةطقنو ةيادبلا ةطقن عقوم نع مسرلا يف تامولعملا ترفوت اذإ سوق مسر نكمي               
  . سوقلا رطق فصنو
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  ٦٥  

  

  

  :ةقيرطلا هذهب سوقلا ءاشنا ةقيرط يلاتلا دهشملا لثمي

Command: a  
ARC Specify start point of arc or [CEnter]:  ررحم يف رقنلاب ) ١(ةيادبلا ةطقن ددح

مدختسا وأ ،موسرلا اهديدحتل تانئاكلا بثو   
Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: en  
Specify end point of arc:  مدختسا وأ ،موسرلا ررحم يف رقنلاب) ٢(ةياهنلا ةطقن ددح  

اهديدحتل تانئاكلابثو   
Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: r  
Specify radius of arc: 100  
Command: 

يواـسي لم ىلإ مسرلا رشؤم كيرحتب ةياهنلا ةطقن نم سوقلا رطق فصن ديدحت نكميو               
الإو لوـقعم رـطق فصن لوط لاخدإ ةرورض ىلإ هابتنالا كيلعو ،رطقلا فصن لوط               

  )Invalid(يع رش ريغ رطقلا قصن نأ رابتعاب سوقلا مسر داكوتوأ ضفر
  
  طوطخلاو ساوقألا ةعباتم
  

رـمأ ليغشت نكمي قباس سوق ةياهن نم ًاقالطنا طخ وأ سوق مسر ةعباتمب بغرت امدنع                
)arc (               ةاـعارم عـم ديدجلا نئاكلا مسرب كلذ دعب داكوتوأ موقي ،لاخدإلا حاتفم طغض مث

موقيـس دـيدج    طخب طخ ةعباتم ةلاح يفو      . ةيسدنهلا ةيحانلا نم لكشلا يف ةيرارمتسالا     
  .ىرخأ تادييقت ةيأ نود نم ،ديدجلا طخلا ةيادب ةطقن قباسلا طخلا ةياهن رابتعاب داكوتوأ
سوقب سوق ةعباتم- ١  :  

ةياهن ةطقن ددح مث ،ةرشابم قباسلا سوقلا مسر دعب         ) arc(رمأ لخدأ ،سوقب سوق ةعباتمل      
  .طقف ديدجلا سوقلا
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Command: a 
ARC Specify start point of arc or [CEnter]:  
Specify end point of arc: سوقلا ةياهن ددح ديدجلا   
Command: 
 
 

طخب سوق ةعباتم- ٢  :  
طخلا لوط ددح مث ،ةرشابم      قباسلا سوقلا مسر دعب   ) line(رمأ لخدأ ،طخب سوق ةعباتمل        

  .طقف ديدجلا
  
  
  

 
 
Command: l  
LINE Specify first point:  
Length of line: لوط ددح ديدجلا طخلا   

Specify next point or [Undo]: تئش اذإ مسرلا عبات  

سوقب طخ ةعباتم- ٢  :  
ةـياهن ةطقن ددح مث ،ةرشابم قباسلا طخلا مسر دعب          ) arc(رمأ لخدأ ،سوقب طخ ةعباتمل      

  .طقف ديدجلا سوقلا
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Command: a 
ARC Specify start point of arc or [CEnter]:  
Specify end point of arc: سوقلا ةياهن ددح ديدجلا   
Command: 
 
 
 

طخب طخ ةعباتم- ٢  :  
ةـياهن ةطقن ددح مث ،ةرشابم قباسلا طخلا مسر دع          ب) line(رمأ لخدأ ،طخب طخ ةعباتمل      

  .طقف ديدجلا طخلا
  
  
  
  
  

 
Command: l  
LINE Specify first point:  
Specify next point or [Undo]: ديدجلا طخلا ةياهن ددح  

Specify next point or [Undo]: تئش اذإ مسرلا عبات  

طوطخلا نم ةلسلس مسر لامكإب بغري نمل ةديج ةزيم ديدج طخب طخلا ةعباتم ةزيم ربتعت 
عجارتلاف ،عقوتت امك نالمعي نل )close(و) undo(يرايخ نأ ركذت نكلو ،فقوت ثيح نم   

  .طقف ةديدجلا طوطخلا ىلع هقيبطت نكمي قالغإلاو
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  :ةمدقم

ةـطقنلا يـهو ،داـكوتوأ يف ةيساسألا تانئاكلا ضعب ءاشنإ ةقباسلا لوصفلا يف تملعت               
)point (  طخلاو)line (  سوقلاو)arc .(         ةرئادـلا مـسر سردلا اذه يف ملعتتو)circle( ،
  .ىرخألا ةديدجلا رماوألا ضعب ىلإ ةفاضإلاب
  
  :ةرئاد مسر
  

دـعبلا كلذ ىمسيو ،زكرملا اهل لاقي ةطقن نع ًاتباث ًادعب هطاقن دعبت يسدنه نئاك ةرئادلا                
نـكمي ،ةرئادـلا مـسرل قرـط ةدع داكوتوأ رفويو           ). radius(عاعشلا وأ رطقلا فصنب     

  .مسرلايف ةرفوتملا تامولعملا بسح اهمادختسا 
رماوأ ةذفان يف   ) circle(بتكا وأ ،مسرلا تاودأ طيرش نم       (     ) رزلا رقنا ةرئاد مسرل     

كلذل ًاراصتخا  cبتكا وأ   (داكوتوأ   قتنا وأ    )   ،Draw<Circle       مـسر بيلاسأ دحأ رتخا مث  
  .داكوتوأ ةمئاق نم ةرئادلا
  : ةرئادلا مسر قرط لمشتو

  ). radius (اهرطق فصنف) center(ةرئادلا زكرم ديدحت  •
  ). diameter(اهرطقف ةرئادلا زكرم ديدحت  •
  . ًايرطق نيتلباقتم ،ةرئادلا طيحم ىلع نيتطقن ديدحت •
  . ةرئادلا طيحم ىلع طاقن ثالث ديدحت •
  . اهرطق فصن ديدحتو ،ةرئادلل نيسامم ءاقتنا •
 . ةرئادلل تاسامم ةثالث ءاقتنا •
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  ٦٩  

اهرطق فصنف ةرئادلا زكرم ديدحتب-١  :  

  . اهرطق فصنو اهزكرم ديدحتب ةرئادلا مسر نكمي

ةـقلطملا ةـيتراكيدلا تايثادحإلا ةغيصب هتايثادحإ ةباتكب امإ ةرئادلا زكرم ديدحت نكميو             
)x,y (                مـظعم يـف تانئاكلا بثو مدختسن ةلاحلا هذه يفو ،مسرلا ةذفان يف ةطقن رقنب وأ
  .ىرخألا تانئاكلا ىلإ ةبسنلاب ةقدب زكرملا عقوم ديدحتل نايحألا

رـبتعيو مـسرلا ةذـفان يف ةطقن رقنب هديدحت وأ ،ةرشابم هتباتك نكميف رطقلا فصن ام                 أ
  .ةرئادلا رطق فصن ةطقنلا هذهو زكرملا نيب ةفاسملا داكوتوأ

  
  :اهرطق فصنو اهزكرم ديدحتب ةرئادلا ءاشنا ةقيرط يلاتلا دهشملا لثمي

 
Command: c  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:  ةطقن ددح

)١(زكرملا  بثو مدختسا وأ ،موسرلا ررحم يف ةرشابم رقنلاب وأ ،اهتايثادحإ ة باتكب 
تانئاكلا اهديدحتل   

Specify radius of circle or [Diameter]:  كلذ ددح وأ ةرئادلا رطق فصن لخدأ
مادختساب ةرأفلا   

Command: 
تاـحرتقم ةـيأ داـكوتوأ كيلع حرتقي نل ،مسرلا ةسلج يف ةرئاد لوأ مسرب موقت امدنع                 

حارتقاـب داكوتوأ موقي ىتح ةرئاد لوأ مسرت نإ ام نكلو ،ةرئادلا رطق فصن               صوصخب  
حاـتفم طغـضب كنكميو     . )circle (رمأ تمدختسا املك ةموسرم ةرئاد رخآ رطق فصن       
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  ٧٠  

دهـشملاو  . ةموسرم ةرئاد رخآ رطق فصن اهل نوكي ثيح ةديدجلا ةرئادلا مسر لاخدإلا           
  :كلذ ةيفيك لثمي يلاتلا

Command: c  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: ةطقن ددح  

زكرملا  
Specify radius of circle or [Diameter] <56.4724>:  
Command: 

ةئيبلا ريغتم مكحتي     :طقف نيمدقتملل   )circlerad (     امدنعو ،يضارتفالا ةرئادلا رطق فصنب
اـملك انه هتددح يذلا رطقلا فصن داكوتوأ كيلع حرتقيس ،ريغتملا اذه ةميق طبضب موقت               

  .ةرئاد مسرب تمق
اهرطقف ةرئادلا زكرم ديدحتب-٢  :  
  
  
  
  
  
  
  

دهـشملا لـثميو ،اهرطق فصنف اهزكرم ديدحتب ةرئادلا مسر بولسأ بولسألا اذه هبشي              
  :ةقيرطلا هذهب ةرئادلا ءاشنإ يلاتلا
  
  

Command: c  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: ةطقن ددح  

زكرملا  
Specify radius of circle or [Diameter]: d  
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  ٧١  

Specify diameter of circle: مادختساب كلذ ددح وأ ةرئادلا رطق لخدأ ةرأفلا   
Command: 
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  ٧٢  

ًايرطق نيتلباقتم ،ةرئادلا طيحم ىلع نيتطقن ديدحتب-٣  :  
نيتلباقتم ناربتعتس نيتطقنلا نيتاه نكلو ،اهطيحم ىلع نيتطقن ديدحتب ةرئادلا مسر نكمي            

ًايئاهن ال نيتطقنلانيتاهب ةراملا رئاودلا ددع ناك الإو ،ًايرطق  .  
   

  

  

  

  :ةقيرطلا هذهب ةرئادلا ءاشنإ يلاتلا دهشملا لثمي

  
Command: c  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 2p  
Specify first end point of circle's diameter: ةطقنلا ددح ىلوألا   

Specify second end point of circle's diameter: ةيناثلا ةطقنلا ددح  
Command: 

                 ست رـطق مـسرلا يـف ام نتطقن نيب ُةفاسملا لثمت امدنع ةرئادلا مسرل ةقيرطلا هذه مدخت
لكشلا يف نيتن       ةـطقن  "لـثم تاـنئاكلا بثو مدختسن انهو   . يبملا نيتلاحلا يف امك ،ةرئادلا

  . طاقنلا كلت ىلإ بثولل) endpoint(ةياهنلا 
  
  
  
  
  
ةرئادلا طيحم ىلع طاقن ثالث ديدحتب-٤  :  
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  ٧٣  

نوـكت ال نأ يهدبلا نمو ،ةرئادلا طيحم ىلع طاقن ةثالث ديدحتب ًاضيأ ةرئ              ادلا مسر نكمي  
  . ةدحاو ةماقتسا ىلع ثالثلا طاقنلا

  
  :ةقيرطلا هذهب ةرئادلا ءاشنإ يلاتلا دهشملا لثمي

  
Command: c  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3p  
Specify first point on circle: ةطقنلا ددح ىلوألا   

Specify second point on circle: ةيناثلا ةطقنلا ددح  

Specify third point on circle: ةطقنلا ددح ةثلاثلا   
Command: 

  .ثلثم سوؤرب ةراملا ةرئادلا مسرل ةقيرطلا هذه مدختست ام رثكأو
اهرطق فصن ديدحتو ،ةرئادلل نيسامم ءاقتناب- ٥  :  

جماـنربلا مدـق املكو     . ةرئادلا مسرل ةرشابملا ريغ ةمهملا قرطل     ا نم ةقيرطلا هذه ربتعت    
ىدـل نوكيال امدنع ةديفم دج اهنأل ،لضفأ كلذ ناك تانئاكلا مسرل ةرشابم ريغ ًاـقرط               

  . اهرطق فصن وأ ةرئادلا زكرم نع تامولعم ةيأ مدختسملا
  

  

  

  

Aumar
Text Box
محاضرات مادة تطبيقات الحاسبة 



  ٢٠٠٠ داكوتوألل ةيميلعتلا ةرودلا يف مكب بحري www.books4arab.15x.comعقوم   
  

  ٧٤  

موـقي ،رـط    ق فـصنو اهل نيسامم ديدحتب ةرئادلا مسر ةرشابملا ريغ قرطلا هذه نمو            
ساـمتلا ةطقن نأ ركذلاب ريدجلا نمو ،اهمسريو ةبولطملا ةرئادلا زكرم باسحب داكوتوأ             

  .هعم عطاقتي نأ ريغ نم رخآ ًانئاك ام نئاك اهيف سمي يتلا ةطقنلا يه

  :ةقيرطلا هذهب ةرئادلا ءاشنإ يلاتلا دهشملا لثمي

Command: c  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: ttr  
Specify point on object for first tangent of circle: ددح هقوف رقنلاب لوألا سامملا   

Specify point on object for second tangent of circle: رقنلاب يناثلا سامملا ددح هقوف    

Specify radius of circle: مادختساب كلذ ددح وأ ةرئادلا رطق فصن لخدأ ةرأفلا   
Command: 

  
  
  
  
  
  

ةـلاحلا هذه يفو ،رطقلا فصن      و سامتلا طرش قباطت ةرئاد نم رثكأ داكوتوأ دجي ًانايحأ         
  .نيسامملا ىلع اهتددح يتلا ءاقتنالا طاقن ىلإ برقأ وه ام اهنم راتخي
  
ةرئادلل تاسامم ةثالث ءاقتناب- ٥  :  

ةقيرطلا هذه دجت نل كلذلو ،داكوتوأ يف ًايقيقح ًارمأ سيل هنأ كلذب ينعأو ،فيزم رمأ اذه     
رمأ ليغشت دعب رماوألا      ةذفان يف جمانربلا اهضرعي يتلا تارايخلا نيب نم         circle  نكميو  ،

ةشاشلا ةمئاق امأ   . داكوتوأ يف ) ةشاشلا ةمئاق (ةيبناجلا وأ ةيولعلا ةمئاقلا نم اهيلإ لوصولا        
ةيفيك حرشنسو ،داكوتوأ نم كلذ بلطت امدنع الإ ةيقيبطتلا ةهجاولا نمض رهظت ال يهف               

  .سردلا اذه يف كلذ
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  ٧٥  

   
ةرئادـلا طيـحم ىلع طاقن ةثالث ديدحتب ةرئادلا مسر ةقيرط نم ةقتشم ةقيرطلا اذه ربتعت             

تانئاكلا بثو مدختست اهنكلو      )٤ةقيرطلا  ( دهـشملا لثمي   .كلذب مايقلل ) tangent" (سامم"، 
  :ةقيرطلا هذهب سوقلا ءاشنا ةقيرط يلاتلا

Command: c  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3p  
Specify first point on circle: tan  
to ددح هقوف رقنلاب لوألا سامملا   
Specify second point on circle: tan  
to ددح هقوف رقنلاب يناثلا سامملا   
Specify third point on circle: tan  
to ددح هقوف رقنلاب ثلاثلا سامملا   
Command: 

  .لخادلا نم ثلثم عالضأل ةسامملا ةرئادلا مسر يف ةقيرطلا هذه مدختست ام رثكأو
  
  :ةشاشلا ةمئاق

تـناكو ةميدقلا داكوتوأ تارادصإ يف ةيساسأ ةمئاق  ) screen Menu(ةشاشلا ةمئاق تناك 
ال اـهنأل ،ًايجيردت اهتيمهأ تدقف اهنكلو ،داكوتوأ بيكرتب          موقت امدنع يرطف لكشب رهظت      

مـل كسيدوتوأ نكلو ،اهنع ينغت يتلا تاودألا ةطرشأ راكتبا ببسبو ،زودنيو حور لثمت              
كحـصنن نـحنو ،ةيقيبطتلا ةهجاولا ىلإ اهتفاضإ كناكمإب لاز امو ،ًايئاهن اهنم صلختت              

  . طقف ةفرعملا لجأل اهمادختسا ةيفيك ةفرعمو اهيلع عالطالاب
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  ٧٦  

ضرعلا بيوبت ناسل قتناو      ) Tools<Options(قتنا ،ةشاشلا ةمئاق ةفاضإل       ،)Display( ،
يلاتلا راوحلا قودنص يف)Display Screen Menu" (ةشاشلا ةمئاق ضرع"ددحو   ،:  

  
  
  
  
  
  
  

اهنأ ركذتو ،اهمادختسا ةقيرط برجو ،ةرهاظلا دونبلا قوف رقنا ،ةشاشلا ةمئاق روهظ دنع       
ةهجاولا تانوكم ةيقب راوحب وسرت وأ موعت اهلعجو ،رخآ ناكم ىلإ اهلقن نكمي ةيداع ةذفان  
  .لاوزلا ىلإ اهقيرط يف اهنأ ًاضيأ ركذت نكلو ،داكوتوأل ةيقيبطتلا
  

  :)شاعنإلا(مسرلا ةداعإ 
   

رخآ ىلإ نيح نم      -مدختسملا جاتحي    مسرلا ةداعإ ىلإ     -   )redraw (     موـقت ةـفيظو يهو
نـم ةـشاشلا فـيظنت قـيرط نـع يلاحلا دهشملا يف ضرعلا ء      اطخأ ضعب حالصإب  

يـهو  ). refersh(شاـعنإلاب ىرخألا ميمصتلا جمارب يف ةيلمعلا هذه ىمستو          . تافلخملا
تسيل اهنكلو ةشاشلا ىلع رهظت يتلا ءايشألا ضعب نم صلختلاب بغرت امدنع ًادج ةديفم              

  . عبتتلا تامالع لثم ـةيموسر تانئاك

ةـشاشلا ىـلع تقؤم تامالع راهظإب داكوتوأ نم ةقباسلا تارادص           إلا يف ةداعلا تضق   
اـملك رهظت   (+) لكش ىلع ةريغص ةبلاصتم تامالع يهو       ) blips(عبتت تامالع ىمست    

نم ًاءزج تامالعلا هذه لكشت ال عبطلابو ،ةشاشلا ىلع ام ناكم يف مسرلا رشؤمب ترقن               
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  ٧٧  

داـكوتوأ ناـكو ،مسرلا ءانثأ       مدختسملل ةيرصب ةدعاسم داجيإ اهنم فدهلا ناكو ،مسرلا         
امأ ،كلذب بغري امدنع ةزيملا هذه ليطعت مدختسملل حيتي هنكلو ،ًايرطف ةزيملا هذه لغشي              

  .اهليغشتب مقت مل ام ةلّطعم يهف مويلا

  
  
  

  
  

 مـسرلا ةذـفان يف رشؤملاب ترقن املك عبتتلا تامالع رهظت فيك راسيلا ىلإ لكشلا نيبي               
،           امب  ) BLIPMODE(رمألا مكحتي    ال مأ مـسرلا ءاـنثأ رهظتس عبتتلا تامالع تناك اذإ
امنيب ،عبتتلا تامالع راهظإب داكوتوأ موقي ال نأ ةيرطفلا ةميقلا يهو           ) off(ةميقلا ينعتو   
نأ دـيفملا نم نوكي دقو      . كلمع ءانثأ عبتت تامالع مسرب داكوتوأ مايق      ) on(ةميقلا ينعت   

ًاصخش نأل هذه عبتتلا تامالع مسرب داكوتوأ       نأ ًاموي تدجو اذإ رمألا اذه مادختسا ملعتت         
رمألا مادختسا نكمي ليدب رايخكو     . ةزيملا هذه ليغشتل  ) BLIPMODE(رمأ مدختسا رخآ    

redraw)  ًاراصتخاr (ةشاشلا نم عبتتلا تامالع فذحل.  
  

  :)ديدجتلا(ديلوتلا ةداعإ 
  

،  ) re(ًاراصتخاو   )regen(ديلوتلا ةداعإ رمأ هبشي      يف ديفم هنأ ثيح نم      مسرلا ةداعإ رمأ  
ديدجتب موقي هنأل لوطأ ًاتقو ذخأي هنكلو ،ةشاشلاب ةقلاعلا خاسوألاو تامالعلا نم صلختلا             
             ، ةشاشلا يف تانئاكلا تايثادحإ باسح ديعيو ،ديدج نم تانئاكلا ةفاكل مسرلا تانايب ةدعاق

  . داكوتوأ ءادأ نيسحتل مسرلا تانايب ةدعاق ةسرهف ديعيو
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  ٧٨  

دق اهنأل رئاودلاو ساوقألا رهظم نيسحت يه ديلوتلا ةداعإل ةيساسألا           تامادختسالا ىدحإ   
بـيرقتلا تاـيلمع دـعب ةداع كلذ ثدحيو ،ةلصتملا طوطخلا نم ةعومجم ًانايحأ ودبت               

كش الب جعزم هنأ الإ ةعابطلا ىلع رثؤي ال كلذ نأ مغرو)zoom(ديعبتلاو   ،.  

  

  

  

هذه نم صلختللو ،داكوتوأ يف ًانايحأ سوق       لا وأ ةرئادلا ودبت فيك نيميلا ىلإ لكشلا نيبي        
مسرلا ديلوت ةداعإلreرمألا مدختسن ضرعلا يف ةلكشملا   .  
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  ٧٩  

  :ةلدسنملا مئاوقلا يه ام
  
ناوـنعلا طيرـش نم لفسألا ىلإ جمانربلا ةذفان ىلعأ يف    )menu bar( ةمئاقلا طيرش عقي
)title bar(، درـجمب لفسألا ىل  إ لدسنت مئاوقل نيوانع ةعومجم ىلع يوتحي طيرش وهو
يلاتلا لاثملا يف امك . داكوتوأ ةبطاخمو رماوألا ذيفنتل ةحيرم ةقيرطب اندوزتو ،اهيلع رقنلا
  :تاودأ ةمئاقلا نم عطتقملا

  
  .تاودأ ةمئاقلا يف رماوأ): ١(لكشلا 

  : قباسلا لاثملا يف ًاعيمج رهظت ،مئاوقلا هذه يف رماوألا نم عاونأ ةثالث ةظحالم نكمي و

هذـيفنت متي رمألا نأ ينعي اذهو       ،  )Spelling( رمألا لثم ،ءيش اهمامأ سيل رماوأ      •
ةلدسنملا ةمئاقلا رود يهتني انهو ،ةرأفلل رسيألا رزلاب هيلع رقنلا دنع رشابم لكشب             

 بلطت يتلا) Select objects(:ةلاسرلا دجن ثيح رماوألا ةذفان ىلإةرشابم لقتنن ذإ 
  . ًايئالمإ اهقيقدتل تانئاك ءاقتنا

تاراـيخ نمـضتت ةيعرف ةمـئاق دوجو ينعي ام ،ريغص مهس سأر اهمامأ رماوأ               •
بيترت نكمي ثيح )Display Order(راهظإلا بيترت رمأ يف امك ،ىرخأ رماوأو   ،

   .قرط عبرأب تانئاكلا راهظإ
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متـي ،راوح قودنص ىلإ اندوقي رماوألا هذه ذيفنتو          (...)طاقن ثالث اهمامأ رماوأ      •  ،
 (Quick Selectرـمألا انذفن ولف  . جمانربلا يف ةبولطملا تامولعملا لاخدإ هلالخ نم

  : يلاتلا لكشلا يف امك ةرشابم رهظيس" عيرسلا ءاقتنالا"راوح قودنص نإف ،ًالـثم 

  
  .عيرسلا ءاقتنالا راوح قودنص): ٢(لكشلا 

  
مدختـسملا اهلـصفي يأ      )customized(ةصصخم مئاوق ءاشنإب مدختسملل داكوتوأ حمسي         ،

بولـس  أب اهتغايص متي نأ دعب ،اهتاذ داكوتوأ رماوأ لوألا عونلا نمضتيو ،هتجاح بسح            
رماوأو مسر رماوأ ىلع يوتحت ةصاخ ةمئاق ءاشنإ متي نأك ،ميمصتلا ةيلمع مدخي صاخ              

نيـب لقنتلا ءانع مدختسملا ىلع رفوي ام ،خلا  ...ةنيعم داعبأ رماوأو ضرع رماوأو ليدعت    
نـم عـفريو ،ذيفنتلل مزاللا تقولا نم للقيو ،فئاظولا هذه يوتحت يتلا ةيلصألا مئاوقلا               

ةديدج رماوأ اهؤاشنإ نكمي يتلا مئاوقلا نم يناثلا عونلا نمضتيو          . مدختسملا ءادأ ىوتسم  
 ، وأ خلا تاقيبطتلل كسيب لاوجيف وأ بسيلوتوأب ةبوتكم جمارب ليغشت ىلإ اهيلع رقنلا يدؤي

ةصاخ تابتكم يف اهدادعإ متي ةيسايق زومر جاردإل ًاصوصخ مدخنتسترماوأ   .  
  
  :ةمئاقلا تافلم
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حلطصملا اذه ريشيو )menu files(ةمئاقلا تافلم ىمست ةيصن ت افلم نم ةمئاقلا فلأتت  ،
             ، جمانربلا ةذفان نمض اهعقوم ديدحتو ةمئاقلا فيرعتل ًاعم لمعت تافلملا نم ةعومجم ىلإ

  : يه تافلملا هذه نم ةفلتخم عاونأ ةمثو

يـسيئرلا ردـصملا لكـشي       MNUةئيه يف يصن فلم وهو      : ةمئاقلا بلاق فلم   .١  
  . ةمئاقلل
ف   قلا فلم  .٢  MNCةـئيه يف    ) binary(يئانث فلم وهو    ): compiled(رصملا ةمئا

ةـمئاقلا فئاـظو ًاـعم فرعت يتلا ةمئاقلا بيكرتو رماوألا لسالس ىلع يوتحي              
  . اهرهظمو
ةيطقنلا روصلا ىلع يوتحي ) MNR(ةئيه يف يئانث فلم وهو : ةمئاقلا دراوم فلم .٣

  . ةمئاقلا اهمدختست يتلا
  . ًايئاقلت داكوتوأ هدلوي) MNS(ةئيه يف فلم و هو: يردصملا ةمئاقلا فلم .٤
رثعي ال امدنع داكوتوأ هدلوي     ) ٣مقر  (قباسلا فلملا ريغ وهو     : ةمئاقلا دراوم فلم   .٥

ةئيه يف نوكيوMNRفلملا ىلع   ،) MNT( .  
ةـغلب جمارب وأ ريباعت يوحي      MNLةئيه يف يصن فلم وهو ،ةمئاقلا بسيل فلم          .٦  

اهل ةمئاق ليمحتب ماق املك ًايئاقلت اهليمحتب داكوتوأ م وقيو ةمئاقلا اهمدختست بسيلوتوأ
  . هتاذ مسالا

  :ةيئزجلا مئاوقلاو ةيساسألا مئاوقلا
  

 partial(ةـيئزجلا ةـمئاقلاو   ) base menu(ةيساسألا ةمئاقلا يموهفم داكوتوأ مدختـسي 

menu .(           رـمألا مادختساب اهليمحت مت ةمئاق رخآ يه ةيساسألا ةمئاقلاف)MENU .( اـمأ 
لـيمحت ةيناكمإ حيتي يذلا     ) menuload(رمألاب اهليمحت متي ةمئاق يأ يهف ةيئزجلا ةمئاقلا       

ةـمئاقلا لمحت امدنعو    . مئاوقلا طيرش يف مئاوقلا بيترت ةداعإ وأ ةفاضإو ةيئزجلا مئاوقلا         
  . لامعتسالل ةزهاج حبصت اهتايوتحم عيمج نإف ةيئزجلا
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ةمئاق   ٢٤ءامسأو ،ةيسيئرلا ةمئ    اقلا مسا ليجست متي داكوتوأ نم جورخلا دنع        رفوـتي ام   ( 
داكوتوأ ةهجاو ىقبت نأ اذه نمضي      . اهتاعومجم بسح ةفرعم ةـيئزجلا مئاوقلا نم     ) اهنم

ةيئزجلا مئاوقلا أدبم مادختساب ممصملا عيطتسيو      . ىرخأ ةرم جمانربلا ليغشت دنع يه امك      
اـهنع ثدحتنـس ةلهسو ة      حيرم ةقيرط مادختساب كلذ متيو ،ةءافكب ةددعتم مئاوق مادختسا        

  .ًاقحال

  :ةمئاقلا تافلم ليمحت
  

 menuload (نارـمألا مدختـسي اـمك ،ةدـيدج ةـمئاق ليمحتل         ) menu(رمألا مدختسي   
نم ةنيعم ةمئاق ةلازإ وأ ةفاضإلو ةيئزجلا مئاوقلا ليمحت ءاغلإو ليمحتل            )menuunloadو  
  .مئاوقلا طيرش

. ًاـضيأ مـسرلا يفو ،ماظنلا لجس يف اهليمحت  مت يتلا ةريخألا ةمئاقلا مسا داكوتوأ ظفحي    
داكوتوأ نأ ركذلاب ريدجلا نمو     . اهمادختسا مت ةمئاق رخآ ليمحت متي داكوتوأ ليغشت دنعو        

يلاتلا لسلستلا قفوmenuرمألا مادختسا دنع بولطملا فلملا ليمحتب موقي    :  

فـلملا نـع ثحبلاب موقي هدجي نأ دعبو           MNSفلملا نع داكوتوأ ثحبي      •  MNC 
 MNSفلملا تقوو خيرات سفنب هدجو اذإف ،هتاذ دلجملا يف هتاذ مسالا لمحي يذلاو 

نـم ةديدج ةخسن ىلع لوصحلل  MNSفلملا فيرصتب ماق الإو هليمحتب موقي هنإف        
هليمحتب ماق مث ،هتاذ دلجملا يفMNCفــلملا    .  

فـلملا نع ثحبي هنإف هـليمحتب موـقيو        MNCفلملا داـكوتوأ دـجي نأ دـعب       •  
MNL           فلملا اهمدختسي يتلاو بسيلوتوأ ةغلب ةبوتكملا ةرفشلا لمحي يذلا  MNU ،

   .MNUفلملا ليمحتب ماق املك هليمحتب ماق هدجو اذإف 

  :ةمئاقلا تافلم تانوكم
  

. جمانربلل ةيقيبطتلا ةهجاولا نم ةددحم حاونب قلعتي ،ماسقأ ةدع ىلع ةمئاقلا فلم يوتحي            
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فلم نم رثكأ وأ ًادحاو ًامسق ةيقيبطتلا ةهجاولا نم          ةدحاو ةيحان فيرعت بلطتي نأ نكميو       
يتلا رماوألا يه (ةمئاقلا دونب ىلع مسق لك يوتحي . اهمدقت يتلا ةفيظولل ًاعبت كلذو ةمئاقلا

لـمعو روـهظب قلعتت تاميلعت نمضتت يتلا        ) Circle و Lineرمأ لثم ةمئاقلا يف رهظت      
الا ف . ةمئاقلا  ) label(ةيمـستلاو  ) name tag(مـس  رـعم نم ةمئاقلا دونب بيكرت نوكيو

ةمئاقلا دنب لثم )menu macro(ةمئاقلا وركامو   ،Quitيلاتلا لكشلا ىلع نوكي يذلا  :  
ID_Quit [Exit]^C^C_quit  

  : نم فلأتيو

مسالا ف    •  هـنكلو مدختـسملل رهظي ال ،ةمئاقلا دنبل ديرف مسا وهو      ): ID_Quit(رعم
يـف همادختـسال كلذو تاودألا طيرش ر        ز وأ ةمئاقلا دنب ةيوه ديدحت يف لمعتسي       

  . ةلاحلا طيرش يف هب ةصاخلا) helpstring(تاميلعتلا ةسلسس راهظإ اهنم رومأ 
رهظي يذلا مسالا يهو     [ ]نيعبرم نيسوق نيب ةروصحم نوكتو      ): Exit(ةيمستلا   •  ،

  . ةمئاقلا يف
،  ا دـنب ىلع رقنلا دنع داكوتوأ هذفني ام وهو         ): C^C_quit^(ةمئاقلا وركام    • ةـمئاقل

ذيفنت   C^C^ينعتو    Cancel           هتني مل ناك اذإ قباسلا رمألا نم جورخلل كلذو نيترم  
نامضل كلذو ،داكوتوأ يف يلخادلا رمألا مسا ددحي يذلا يلفسلا طخلاو ،دعب هذيفنت             

يذـلا   quitرـمألاو   . داـكوتوأ نم ةيزيلجنإلا ريغ خسنلا يف ةمئاقلا وركام لمع           
نأ الإ ،ةفيظولاو بيكرتلا ثيح نم ةهباشتم ةمئاقلا         دونب نأ نم مغرلابو   . هنوفرعت  
  . هب ةصاخ دعاوق مسق لكل

ءزجلا ممصي نأ مدختسملا عيطتسي لب ،ماسقألا لك ىلع ةرورضلاب ةمئاقلا فلم يوتحي ال 
يـف ةيفاـضإلا ةـصصخملا مئاوقلا نوكت نأب حصني ثيح ،لصفنم فلم يف بولطملا               

 نيرمألا قيرط نع اهليمحت ءاغلإو اهليمحت مت      ي ثيحب ةلصفنم ةريغص تافلم يف داكوتوأ      
)menuload و menuunload( .           نأ اـمك ،ةلوهـسب لمعلا ىلع ةرطيسلا ىلع دعاسي اذهو

ةلصاف نيوانعب ةمئاقلا فلم ماسقأ زييمت متيو       . ةريغصلا تافلملا هذه ليدعتو ثيدحت لهسي     
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فـلم اهعومجمب    لكشت يتلا ماسقألا لامجإ نكميو    . )section_name (***لكشلا ذخأت     
  :يلاتلا وحنلا ىلع ةمئاقلا
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 حرشلا مسقلا  

١. MENUGROUP*** 
ةيساسألا مئاوقلا عم مدختسي ةمئاقلا ةعومجم مسا 

 .ضعبلا اهضعب نع اهزييمتل ةيئزجلاو

٢. BUTTONSn*** ريشأتلا زاهج فيرعت مسق. 

٣. AUXn*** ماظنلا ريشأت زاهج فيرعت مسق. 

٤. POPn***  ةقثبنملا مئاوقلا مسق)pop-up menus.( 

٥. TOOLBARS***  تاودألا ةطرشأ مسق)toolbars.( 

٦. IMAGE***  روصلا ةمئاق فيرعت مسق)image tile menu.( 

٧. SCREEN***  ةشاشلا ةمئاق فيرعت مسق)screen menu.( 

٨. TABLETn***  ةمّقرملا فيرعت مسق)digitizer.( 

٩. HELPSTRINGS*** 
يف رهظي ًاطيس ب ًاحيضوت نمضتت تاميلعت ةلسلس
 .ةمئاقلا دنب ىلع ريشأتلا متي امدنع ةلاحلا طيرش

١٠. ACCELERATORS*** عيرستلا حيتافم فيرعت مسق. 

  
  
  
  

 
ميمصت ىلإ لوصولا وه فدهلا نأ ثيح ،سداسلاو عبارلا نيدنبلا يف ةلاقملا هذه يف ثحبنس 

 ةلوهسب ليلق دعب اهارنس يتلا تابتكملا نم ةيسايق لا زومرلا جاردإ اهلالخ نم متي ةلدسنم ةمئاق

   
   

دنب ىلع ريشأتلا متي امدنع ةلاحلا طيرش يف رهظي ًاطيسب ًاحيضوت نمضتت تاميلعت ةلسلس              
  .ةمئاقلا
   

Aumar
Text Box
محاضرات مادة تطبيقات الحاسبة 



  ٢٠٠٠ داكوتوألل ةيميلعتلا ةرودلا يف مكب بحري www.books4arab.15x.comعقوم   
  

  ٨٦  

  .عيرستلا حيتافم فيرعت مسق
  

ىـلإ لوـصولا وه فدهلا نأ ثيح ،سداسلاو عبارلا نيدنبلا يف ةلاقملا هذه يف ثحبنس                
دعب اهارنس يتلا تابتكملا نم ةيسايقلا زومرلا جاردإ اهلالخ نم متي ةلدسنم ةم             ئاق ميمصت 

  .(insert(جاردإ رمأ مادختساب ةرم لك اهجاردإ ةداعإ ىلإ ةجاحلا نود رسيو ةلوهسب ليلق 
  ):pop-up menus(ةقثبنملا مئاوقلا 

  
ىـلإ لـصت نأ نـكميو       POP1***ــب أدـبت ماـسقأب ةـقثبنملا مئاوقلا فيرعت متي               

***POP500 .        زواـجت اذإو ،ةـقثبنم ةمئاق       ٥٠٠يوتحت نأ نكمي ةمئاقلا نأ ينعي اذهو  
ةـقثبنملا مئاوـقلا عقت     . ةدئازلا ةقثبنملا مئاوقلا لمهي داكوتوأ نإف ددعلا اذه ةمئاقلا ممصم         

اـهنيوانع نـم ناونع يأ ىلع رقنلا دنعو         . داكوتوأ ةشاش ىلعأ يف مئاوقلا طيرش نمض      
  . اذكه رماوألا ضرعتل لفسألاىلإ ةمئاقلا لدسنت 

ءاـشنإب موـقي مث      POPnـب ةفرعملا ماسقألا نع داكوتوأ ثحبي مئاوقلا فلم ليمحت دنع             
ىلإ   POP1ماسقألاب ةفرعملا مئاوقلا طيرش       POP16       ماـسقألا ليمحت نكمي امنيب  ،POP17 

رمألا قيرط نع POP500ىلإ    MENULOAD .  اـنه درون ةمهملا دعاوقلا ضعب نايبلو
يتمئاق اهيمسن ةصصخم ةمئاق ةجمربل ًايحيضوت ًالاثم  )My Menu):  

***MENUGROUP=MYMENU 
***POP1 
[M&y Menu] 
ID_Line           [&Line]^C^C_line 
ID_Circle        [->Circle] 
ID_Circle2pt    [2 Points]^C^C_circle _2p 
ID_Circle3pt    [<-3 Points]^C^C_circle _3p 
ID_Polygon     [Hexagon\tIR50]^C^C_polygon;6;\_i;50; 
[--] 
ID_Offset       [Off&set\tD10]^C^C_offset;10; 
ID_Chamfer   [&Chamfer\tD15]^C^C_chamfer;d;15;15; 
ID_Fillet         [&Fillet\tR20]^C^C_fillet;r;20; 
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ةيئزجلا ةمئاقلا رهظت  My Menu رمألاب اهليمحت دعب  menuload يف امك يلاتلا لكشلا   :  

  
  ".يتمئاق"ةمئاقلا ): ٣(لكشلا 

  :يلي اميف ةقثبملا مئاوقلا ةباتك يف ةعبتملا دعاوقلا لامجإ نكميو
 حرشلا فورحلا

لا ن ––   .ةقثبنملا ةمئاقوكت يتلا دونبلا تاعومجم نيب لصاف طخ

 .يلاتلا رطسلا يف ةيقبلا نأ ىلع ةلالدلل وركاملا رطس ةياهن يف عضوي +

>- 
. ةيعرف ةمئاق هنم عرفتت دنبلا اذه نأ ىلع ةلالدلل نيعم دنب قبسي زمر
 .دنبلا مامأ ريغص مهس سأر روهظ ىلإ كلذ يدؤيو

 .ةيعرفلا ةمئاقلانم دنب رخآ وه دنبلا اذه نأ ىلع ةلالدلل زمرلا اذه عضوي  >-

>–>– 
ةيعرفلا ةمئاقلا يف دنب رخآ وه دنبلا اذه نأ ىلع ةلالدلل زمرلا اذه عضوي 

 .ةيسيئرلا ةمئاقلا يف دنب رخآ تقولا تاذ يف وهو

 .ًالطعم حبصي هنإف ةمئاقلا دونب نم دنب لبق زمرلا اذه عضو اذإ ~

 .√ةمالع هعمو رهظيس نيعم دنب لبق زمرلا اذه عضو اذإ  !

& 

نإف ةمئاقلا يف دنب ةيمست فورح نم نيعم فرح لبق زمرلا اذه عضو اذإ 
لثم ،عيرستلا حاتفم وه نوكيس ثيحب ،طخ هتحتو رهظيس فرحلا اذه 

S&ample رهظت يتلا  .mpleaS 

t\ ةقثبنملا ةمئاقلا يف نيميلا ىصقأ ىلإ هءارو ام لك عفدي. 

  
  .ةقثبنملا ةمئاقلا يف نيميلا ىصقأ ىلإ هءارو ام لك عفدي

هعـضوب جمانربلا ةذفان ىلعأ يف ةمئاقلا طيرش يف رهظتس يلا ةمئاقلا ةيمست فيرعت متي               
تايمـست فـيرعت ةيلاتلا روطسلا يف متي مث          ) POP***(رطسلا دعب لوألا رطسلا يف        ،
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ةقثبنملا ةمئاقلل ةن     ) POP1*** (دـعب لوألا رطسلا يفو ،هالعأ لاثملا يفو         . وكملا دونبلا
فرحلا ودبيو . My Menuاذكه ةمئاقلا طيرش يف رهظت يتلا ] M&y Menu[ةيمس تلا دجن
y             نـيرزلا ىلع طغضلا مت اذإ هنأ ىلع ةلالدلل ريغص طخ هتحتو  Alt+y     ةـمئاقلا نإـف  
  . ةمئاق وركام اهولتي نأ نكميال ةمئاقلا ةيمست نأ ركذلاب ريدجلا نمو. لفسألا ىلإ لدسنتس

مسالا ف   ةلسلس راهظإ اهنم ةددعتم فئاظو هل Lineرمألا قبسي ي ذلا) ID_Line(رعم نإ  
  .Lineدنبلا نع ةلاحلا طيرش يف تاميلعت 

ةـبقاعتملا ةيعرفلا مئاوقلل ةيمرهلا ةينبلاب مكحتلل       ) > - و   -<(لثم ةصاخ زومر مدختست     
)cascading submenus( زمرلا حضويو يوـتحي ةـقثبنملا ةمئاقلا نم دنبلا اذه نأ   -<،   

ةـمئاقلا دوـنب نـم دنب رخآ وه دنبلا اذه نأ نيبي وهف              > -زمرلا امأ ،ةيعرف    ةمئاق ىلع   
هالعأ لاثملا يفCircleرمألا يف امك ،ةيعرفلا   :  

 
ID_Circle        [->Circle] 
ID_Circle2pt    [2 Points]^C^C_circle _2p 
ID_Circle3pt    [<-3 Points]^C^C_circle _3p 

  
قباسلا لاثملا يف امك ،ةقثبنملا ةمئاقلا دونب نيب ةلصاف طو          طخ لمعل ] --[زمرلا مدختسن   

لالـخ نـم ةقثبنملا ةمئاقلا ضرع ددحتيو        . ليدعتلا رماوأ نع مسرلا رماوأ انلصف ثيح      
طـخلا ددمتي قباسلا لاثملا يف هنإف كلذلو ،ةمئاقلا دونب تايمست نم ةيمست لوطأ ضرع               

طـخلا اذـه رايتخا عبطلاب نكميالو   لماكلاب ةمئاقلا ضرع ألمي ًالصاف ًاطخ حبصي يكل      ،
  .هدعب عضوي ةمئاق وركام يأ لهاجتي داكوتوأ نأ امك ،ةقثبنملا ةمئاقلا نم لصافلا

  ):image tile menus(روصلا مئاوق 
  

دعاـست روـص ةئيه يف رماوألا وأ تارايخلا راهظإ مئاوقلا هذه نم سيئرلا فدهلا نإ                
زوـمرلا نـم ةبتكم ءاشنإ دنع لمعتست ام ر          ثكأو. بولطملا رمألا رايتخا ىلع مدختسملا    

ةرادصإلا يف مدختست تناكو ،ةبولطملا ةروصلا ىلع رقنلاب اهتانوكم جاردإ متي ةيسدنهلا            
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رمألا عم داكوتوأ نم      ١٢  style          رقنلاـب بوـلطملا ةباتكلا طخ رايتخاب مدختسملل حامسلل  
ـماوألا نـم ددـع يـف        ٢٠٠٠داـكوتوأ يف مدختست تلازالو ،هتروص ىلع         اـهنم ر    

...Draw<Surfaces<٣D Surfaces:  
  

  
  .ةروصلا ةمئاق): ٤(لكشلا 

  
   

موـقيو ،ةمئاقلا فلم ىلإ     ) IMAGE***(مسقلا ةفاضإب مئاوقلا نم عونلا اذه فيرعت متي         
ةـيبناج ةـمئاق عم ةروص       ٢٠ىلإ اهددع لصي روصلا نم تاع       ومجم ضرعب داكوتوأ    

راوحلا قودنص دوزي داكوتوأ نإف مقرلا اذه روصلا ددع زواجت اذإو           . روصلا هذه ءامسأب  
  . روصلا تاعومجم نيب لقنتلل" يلات"و" قباس"نيرزلاب 

لاحلا وه امك ،ةروصلا ةمئاق ةيمست ىلع  ) IMAGE***(مسقلا نم لوألا رطسلا يوتحي      
قودنـص راسي ىلعأ ةيمستلا هذه ضرعتو        POP***ةقثبنملا ةمئاقلاب صاخلا مسقلا ي      ف  ،

غراـف رطـسب روصلا تاعومجم ماسقأ نيب لصفلا بجيو         . روصلا يوتحي يذلا راوحلا   
هـنأ الإ ةـمئاق وركامو ةيمست ةروصلا ةمئاق دونب نم دنب لكل هنأ عمو        . لقألا ىلع دحاو  
مسالا ف    .رعم ىلإ رقتفي

ًاـنكمم ةروـصلا ةمئاق ضرع حبصي نأ لبقو         . ةروصلا ةمئاق ءاعدتساب  = I$ر  مألا موقي 
  :يلاتلا بيكرتلا مادختساب اهليمحت بجي
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$I=[menugroup.]menuname 
  

ليبس ىلع يلاتلا وركاملا موقي     . ًايلاح ةلمحملا ةروصلا ةمئاق ضرعب     = * I$رمألا موقيو   
اق يـف   MYBLOCKSةروـصلا ةـمئاق ضرعو ليمحتب لاثملا         اهمـسا ةـيئزج ةـمئ       

MYGROUP:  
$I = MYGROUP. MYBLOCKS $I = * 

  
ةدـئاف نـكلو ،ةيـسدنهلا تاصاصتخالا ةفاك مدخت ةماع ةادأ نوكي ثيحب داكوتوأ م                مص

ةمث لاثملا ليبس ىلعو    . مدختسملا ةجاح مدخي ثيحب هتجمربو هصيصختب دادزت جمانربلا       
ثـيحب ةيكيناكيملا تاميمصتلا يف ا      همادختسا رركتي يتلا ةيسدنهلا زومرلا نم ريبك ددع       

اهجاردإل INSERTرمألا مادختسا ىتح وأ     (اهمسر ةداعإ دنع تقولا عيضي       انجتحا املك  )  
ريباوـخلاو ليماوـصلاو ةـبلولملا ريماسملا تانوكملا وأ زومرلا هذه نمو            . اهمسر ىلإ 

زو ـمرلا هذـه لـيوحت ةـيناكمإ رفوي داكوتوأ نإف كلذلو           . اهريغو لماحملاو سورتلاو  
  . اهنم زومرلا ءاقتنا لهسي ةروص ةمئاق لكش ىلع رهظت زومر ةبتكم ىلإ تانوكملاو

، mslideرـمألا مادختـساب     ) slides(ةقلزنملا حئارشلا نم داكوتوأ يف روصلا دادعإ متي         
. ةلوهسب اهزييمت نكميو ةربعمو ةطيسب نوكت نأ بجي روصلا هذه نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

تاليطتـسملا ةفوفـصم نمض اهل ةصصخملا ةحاسملا روصلا ه   ذه ألمت نأ ًاضيأ بجيو 
ألـمي ثيحب   ) zoom(مسرلا ديعبت   /بيرقتب كلذو ،راوحلا قودنص اهعومجمب لكشت يتلا      

  .)mslide(رمألا مادختسا لبق داكوتوأ ةشاش

  

  
  .داكوتوأ يف معدلا تاراسم ىلإ) C:\My Library(دلجملا ةفاضإ ): ٥(لكشلا 
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  : يلي امب ةروصلا ةمئاق ةجمربل ةمزاللا تاوطخلا لامجإ نكمي

يـف اـهنيزختو ،داكوتوأ يف ةبولطملا زومرلاو تانوكملاب ةصاخلا موسرلا ءاشنإ             .١
اذإـف  . داكوتوأ يف مع  دلا تاراسم ىلإ دلجملا اذه ةفاضإ متي نأ ىلع ،صاخ دلجم          

اذه ةفاضإب موقن اننإف C:\My Libraryدلجملا يف موسرلا هذه انظفح اننأ انضرتفا   
، …) Tools<Options(رـمألا مادختـساب داكوتوأ يف معدلا تاراسم ىلإ راسملا           

  )..Files(بيوبتلا ناسل يف ًاديدحتو 
مـسر لـك حتفب كل      ذو ةروصلا ةمئاق يف اهراهظإ دارملا ةقلزنملا حئارشلا دادعإ         .٢

هذـه ظفح عم    ) mslide(رمألا مادختساب ةدح ىلع     ) SLDفلم  (هل ةقلزنم ءاشنإو    
ًاضيأC:\My Libraryدلجملا يفو مسرلا مسا سفنب تاقلزنملا    .  

ءامسأ فلملا اذه نمضتي ثيحب ًالثم زودنيو يف ةركفملا مادختساب يصن فلم دادعإ  .٣
تاقلزنملا ءامسأ نمضتي يذلا     mylist.txtفلملا ىلع لوصحلا نكميو ،تاقلزنملا        

ةميلعتلا مادختساب ةلوهسب My Libraryدلجملا يف   )DIR (يلي امك ،سود يف :  

  

  
  

زنملا ءامسأ ىلع ةعرسب لوصحلل سود يفdirةميلعتلا مادختسا    .تاقل 
دلجملا يف تاقلزنملا ةفاك ءامسأ نمضتي      ) mylist.txt(فلملا نأ ىلإ هابتنالا انيلع نكلو        

My Library  فـلملا نم ًاقالطنا ةريغص ةيصن تافلم ةدع ءاشنإب موقن نأ انيلعف كلذلو  ،
mylist.txt              لـثم ،طقف ةدحاو ةئف يف بصت يتلا تاقلزنملا ءامسأ اهنم دحاو لك نمضتي   
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ةيمدخلا ةادألا مادختساب تاقلزنملا تابتكم دادعإ  .خلا ليماوصلا ةئفو ةبلولملا ريماسملا ةئف
)slidelib.exe (      دلجملا يف داكوتوأ يف ةدوجوملا)support( ةادألا هذـه موقت    . داكوتوأ يف

تاـفلم ةدع   ( تاقلزنملا نم ةعومجم نم   ) SLBةئيهب دحاو فلم    (تاقلزنم ةبتكم ءاشنإب    
متب كلذو)SLDةئيهب    .ةثلاثلا ةوطخلا يف هدادعإب انمق يذلا يصن  لا فلملا رير، 

دـلجملا ىلإ داكوتوأ يف معدلا دلجم نم         slidelib.exeةادألا خسن نأ ركذلاب ريدجلا نمو         
)My Library (  اـنمق اننأ انضرتفا ولف ،ًاريثك تاقلزنملا ةبتكم ءاشنإ ىلع لمعلا لمهسي

قـلعتت يتلا تاقلزنملا ءامسأ نمضتي      ) bolts.txt(فلملا نأو ،كانه ىلإ ةادألا هذه خسنب        
  :يلي امك) bolts.slb(تاقلزنملا ةبتكم ءاشنإ نكميف ،ةبلولملا ريماسملاب 

  

  
  .تاقلزنم ةبتكم ءاشنإل ةادألا مادختسا): ٧(لكشلا 

  
و ةبولطملا ةبتكملا يه      boltsثي  ح  bolts.txt        تاـقلزنملا ءامسأ يوتحي يذلا فلملا وه  
  .ةثلاثلا ةوطخلا يف هدادعإ مت يذلا و ةبتكملا هذهل ةنوكملا

صاـخلا دـنبلاف ،لـيلق لبق هانحرش امك      I$رمألا ةقثبنملا مئاوقلا مسق يف فيضن        .٥  
  : ةبلولملا ريماسملاب ةصاخلا ةروصلا ةمئاق راهظإب

[&Bolts...]^C^C$I=MYLIBRARY.bolts $I=MYLIBRARY.* 
و ةعبارلا ةوطخلا يف اهانأشنأ يتلا ةبتكملا مسا     boltsثيح    MYLIBRARY ةعومجم مسا  

  .ةمئاقلا
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مادختـساب بولطملا زمرلا مسر جاردإب موقي يذلا رمألا فيضن ةروصلا مسق يف              .٦
دنبلا ةجمرب ةيفيك نيبي يلاتلا لاثملاف insertةميلعتلا   ،HexHead:   

ةـيكيناكيم اـهنم ةثالث ،ةيسيئر تاعومجم عبرأ ىلع يوتحت ثيحب ةمئاقلا ميمصت مت دقل             
يـهف ةـعبارلا اـمأ    Machining Symbols وSpare Parts وMachine Elementsيهو   

ةجمرب تمت دقف ،اهحرش قبس يتلا دعاوقلا مادختسابو . ةيندملاو ةيرامعملا موسرلاب ةصاخ
،  ) My Menu" (يتمئاق"تيمس ةمئاق  داـكوتوأ يف ةمئاقلا طيرش ىلإ اهتفاضإ نكمي ثيحب

  :يلي امك
***MENUGROUP=MYLIBRARY 
***POP1 
[M&y Menu] 
[->&Machine Elements] 
[->&Fasteners] 
[&Bolts...]^C^C$I=MYLIBRARY.bolts $I=MYLIBRARY.* 
[&Studs]^C^C_-insert;stud; 
[&Cap Screw...]^C^C$I=MYLIBRARY.c-screws $I=MYLIBRARY.* 
[&Machine Screw...]^C^C$I=MYLIBRARY.m-screws $I=MYLIBRARY.* 
[S&etscrew...]^C^C$I=MYLIBRARY.s-screws $I=MYLIBRARY.* 
[<-&Nuts...]^C^C$I=MYLIBRARY.nuts $I=MYLIBRARY.* 
[->&Keys] 
[&Keys...]^C^C$I=MYLIBRARY.keys $I=MYLIBRARY.* 
[<-&Splines]^C^C_-insert;spline; 
[&Pins and Cotters...]^C^C$I=MYLIBRARY.pins $I=MYLIBRARY.* 
[&Rivets...]^C^C$I=MYLIBRARY.rivets $I=MYLIBRARY.* 
[&Belts and Pulleys...]^C^C$I=MYLIBRARY.pulleys $I=MYLIBRARY.* 
[&Gears...]^C^C$I=MYLIBRARY.gears $I=MYLIBRARY.* 
[B&earings...]^C^C$I=MYLIBRARY.bearings $I=MYLIBRARY.* 
[<-&Springs...]^C^C$I=MYLIBRARY.springs $I=MYLIBRARY.* 
[->&Spare Parts] 
[&Bushing...]^C^C$I=MYLIBRARY.bushing $I=MYLIBRARY.* 
[&Chain Wheels] 
[&Gears...]^C^C$I=MYLIBRARY.lgears $I=MYLIBRARY.* 
[&Fixtures] 
[&Rollers...]^C^C$I=MYLIBRARY.rollers $I=MYLIBRARY.* 
[&Shafts] 
[S&trippers] 
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[<-G&uides] 
[->M&achining Symbols] 
[&Geometry Tolerances...]^C^C$I=MYLIBRARY.ami $I=MYLIBRARY.* 
[<-S&urface Symbols...]^C^C$I=MYLIBRARY.asi $i=MYLIBRARY.* 
[--] 
[->&Architecture] 
[&Plumbing Equipments...]^C^C$I=MYLIBRARY.equip $I=MYLIBRARY.* 
[&Valves...]^C^C$I=MYLIBRARY.valves $I=MYLIBRARY.* 
[<-E&lectrical Symbols...] 

   :My Menuةمئاقلا ليمحت 
  

متـيو ،اهل ةجاحلا ءافتنإ دنع اهؤافخإ وأ ةمئاقلا طيرش يف اهراهظإو ةمئاقلا ليمحت نكمي               
  : يلي اميف نيبم وه امكو ةلهس تاوطخ يف كلذ

بتكا وأ …) Tools<Customize Menus(رتخا  .١  ،)menuload (  رـماوأ ةذفان يف
   .(Menu Customization" (ةمئاقلا صيصخت"راوحلا قودنص رهظيف ،داكوتوأ 

   .(Menu Groups" (ةمئاقلا تاعومجم"بيوبتلا ناسل ىلإ لقتنا  .٢
 My Menu.mnuةمئاقلا فل م ىلإ لوصولل...) Browse" (ضارعتسا"رزلا طغضا  .٣

قودنص يف ًالماك هراسمو فلملا مسا رهظيف C:\My Menuدلجملا يف دوجوملا   ،
يلاتلا لكشلا يف امكFile Nameصنلا   ، :  

Aumar
Text Box
محاضرات مادة تطبيقات الحاسبة 



  ٢٠٠٠ داكوتوألل ةيميلعتلا ةرودلا يف مكب بحري www.books4arab.15x.comعقوم   
  

  ٩٥  

  

  
  .ةمئاقلا فلم ليمحت): ٨(لكشلا 

، ) load" (ليمحت"رزلا طغضا  .٤ رهظت يتلا ريذحتلا ةلاسر يف قفاوم رزلا ىلع رقناو
 My(ةـمئاقلا مضت يتلا  ) MYLIBRARY(ةعومجملا رهظتو فلملا ليمحت متيف 

Menu(ةعومجملا يف) Menu Groups(.   
  ). Menu Bar" (ةمئاقلا طيرش"بيوبتلا ناسل ىلإ لقتنا  .٥
ةعومجملا رايتخال    ٨لكشلاب نعتسا    .٦  )MYLIBRARY (      ةـقثبنملا ةـحئاللا نـم

)Menu Group، ( ةمئاقلا يهو ةعومجملا هذه يف ةرفوتملا ةديحولا ةمئاقلا ديدحتو
)My Menu( ةحئاللا يف ةرهاظلاو)Menus (  ةـمئاقلا ددح مث  ،)Window(  نـم

ةمئاقلا جاردإب بغرت كنأ ينعي اذهو Menu Barةمئاقلا طيرش   ،)My Menu ( لبق
  : داكوتوأ ةمئاق طيرش يف) Window(ةمئاقلا 

Aumar
Text Box
محاضرات مادة تطبيقات الحاسبة 



  ٢٠٠٠ داكوتوألل ةيميلعتلا ةرودلا يف مكب بحري www.books4arab.15x.comعقوم   
  

  ٩٦  

  

  
  .داكوتوأ ةمئاق طيرش يف) My Menu(ةمئاقلا جاردإ ): ٩(لكشلا 

  

، هـتددح يذلا عقوملا يف ةديدجلا ةمئاقلا دجت ،داكوتوأ ىلإ دعو          " قالغإ"رزلا رقنا    .٧
  : يلاتلا لكشلا يف حضاو وه امكو

  

  
  .My Menuةمئاقلا ): ١٠(لكشلا 

  
   
ةقثبنملا ةمئاقلا يف ةروصلا مئاوق نم نيلاثم يلي ام ىفو  My Menu:  

**bolts 
[STANDARDBOLTS] 
[HexHead]^C^C_-insert;hexhead; 

Aumar
Text Box
محاضرات مادة تطبيقات الحاسبة 



  ٢٠٠٠ داكوتوألل ةيميلعتلا ةرودلا يف مكب بحري www.books4arab.15x.comعقوم   
  

  ٩٧  

[SqHead]^C^C_-insert;sqhead; 
[RndHead]^C^C_-insert;rndhead; 
  

  
  
  
  
  
  
   

 
 
 
 
 
**equip 
[Plumbing Equiments] 
[EWH]^C^C_-insert;EWH; 
[SWM]^C^C_-insert;SWM; 
[SWWM]^C^C_-insert;SWWM; 
[Sink]^C^C_-insert;sink; 
[Bidet]^C^C_-insert;bidet; 
[WTANK]^C^C_-insert;WTANK; 
[DRAIN]^C^C_-insert;drain; 
[Shower]^C^C_-insert;shower; 
[SINKLH]^C^C_-insert;sinklh; 
[SINKDU]^C^C_-insert;sinkdu; 
[BOILER]^C^C_-insert;BOILER; 
[URINAL]^C^C_-insert;URINAL; 
[Jacuzzi]^C^C_-insert;jacuzzi; 
[EuropWC]^C^C_-insert;europwc; 
[BathTube]^C^C_-insert;bathtube; 
[Lavatory]^C^C_-insert;lavatory; 
[OrientWC]^C^C_-insert;orientwc; 
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  ٩٨  

[WMACHINE]^C^C_-insert;WMACHINE; 
[InsChamb]^C^C_-insert;InsChamb; 
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