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Menu barשורת התפריטים 



File

Edit

View

Insert

Format

Tools

תפריט שבו נמצאות כל הפקודות העסקות בניהול קבצים

Open   ;   Save  ;  Export  ;  Import  ;  Plot

 windowsתפריט שבו נמצאות כל פקודות העריכה של 
Copy  ;   Cut  ;  Undo  ;  Past ;  Delete

פקודות העוסקות בהגדרת התצוגה וסרגלי הכלים  התפריט שבו נמצאות כל 
Zoom  ;   Pan  ;  Viewports

תפריט שבו נמצאות כל הפקודות העוסקות בהוספת אובייקטים לשרטוט
Block;   Xref ;  Raster

פקודות העוסקות בהגדרת סגנונות התצוגה של אובייקטים בשרטוטהתפריט שבו נמצאות כל 
Layers;   Dimension Style  ;  Text Style

תפריט שבו נמצאים כלים נוספים להגדרות בשרטוט והפניות לתפריטים ואפליקציות נוספות
Options  ;   Spelling  ;  Drafting Settings  ;  Load Application

Menu barשורת התפריטים 



Draw

Dimension

Modify

Express

Window

Help

תפריט שבו נמצאות כל הפקודות המאפשרות שרטוט אובייקטים

Text  ;   Line  ;  Circle  ;  Arc  ;  Block  ;  Hatch

תפריט שבו נמצאות כל הפקודות המאפשרות מתן מידות לאובייקטים שבשרטוט

Linear  ;   Radius  ;  Aligned

תפריט שבו נמצאות כל הפקודות המאפשרות עריכה לאובייקטים בשרטוט

Rotate  ;   Move  ;  Mirror ;  Offset 

תפריט שבו נמצאות כל הפקודות המאפשרות שליטה על תצוגת הקבצים הפתוחים

תפריט שבו נמצאות פקודות נוספות וייחודיות המקצרות ומשפרות את תהליכי העבודה והעריכה
Layer Manager  ;  Multiple Pedit ;    

תפריט שבו ניתן למצוא הסברים מפורטים הכוללים אירועים לכל הפקודות ותהליכי העבודה

Menu barשורת התפריטים 



Command Line

- Command line  האוטוקדכתיבת דיאלוג עם תוכנת הפקודותזוהי שורת.

,  שהינו חלק מאד מרכזי בתוכנה מתנהלת בחלון זה הקלדת הפקודותCOMMAND LINE–ב 

ערכים ובחירת האפשרויות השונות בפקודות



Left Right

L R
שמאלילחצן הה

משרטט ובוחר

ימנילחצן הה

משנייםפותח תפריטים 
Enter))ומשמש כאישור 

השימוש בעכבר

2פעולות  2פעולות 



Enter

אישור והפעלת פקודה אחרונה

Space bar

רווח בין מילים לכתיבת טקסט

Escape

מיידיביטול 

השימוש במקלדת



F1
עזרה

F2
סוגר חלון / פותח

היסטוריית פקודות שבוצעו

F3
כיבוי  / הפעלה

OSNASPשל כלי ההצמדות 

F7
כיבוי  / הפעלה 

'רשת של נק–Gridשל 

F9
כיבוי  / הפעלה 

הצמדות  - Snapשל 

Grid-ה' לנקהעכבר 

F11
כיבוי  / הפעלה 

 Object Tracking-ה
קווי העזר  

דלוקשיהיה חובה 

F8
כיבוי  / הפעלה 

Ortho  העכבר נע בקווים

ישרים אורתוגונאליים



....הנה אנחנו מתחילים



בחירת פקודה

אופציות לבחירת הפקודה3ישנם •

להצביע על התפריט ולאחר מכן על הפקודה•

(מהווה קיצור דרך לפקודה)האיקוןההצבעה על •

הקלדה במקלדת של הפקודה או הקיצור המוסכם לה•



הוספת סרגלים למסך



באוטוקדשיטות העבודה 

:שיטות עבודה 2ישנם •

השיטה היחסית•
שיטה שבה מגדירים נקודות ביחס לנקודה האחרונה שהוגדרה במסך•

לפני כל התקדמות@ מתחילים מנקודה אקראית ומתקדמים ביחס לנקודה האחרונה עם הסימן •

השיטה הפולארית•
בשיטה זו מתחילים לשרטט מנקודה אקראית ומתקדמים על ידי הגדרה של  •

SHIFT<  -אורך הקו -@•



Line  הפקודה

•Line - קו(L)

 Homeמתחת ללשונית . Drawהפקודה נמצאת בתפריט •

בעזרת פקודה זו משרטטים קווים•

מופיעה בקשהLINEלאחר כניסה לפקודה •

לחיצה עם העכבר במיקום  )הגדר את הנקודה הראשונה •
(הרצוי על המסך

לאחר מכן יש להגדיר נקודות דרכן יעבור הקו•



Line  הפקודה

•Line -קו(L)

:לפקודה שתי אופציות •
•Close -האופציה סוגרת רצף של קווים ומוציאה מהפקודה

•Undo– מבלי לצאת מהפקודה( צעד אחד אחורה)האופציה מאפשרת לבטל קו אחרון

U-undo–ו C–Closeי הקלדה של אות ראשונה "אל האופציות מגיעים ע•

y-ו xפעילה העכבר יזוז בקווים ישרים לכיוון הצירים Ortho Mode  (F8)כשאופציה •
.יש להזיז את העכבר לכיוון הרצוי ולהקליד את אורך הקו



Erase הפקודה

•ERASE- מחיקה(E)

Homeוגם תחת האופציה Modifyהפקודה נמצאת בתפריט •



Erase הפקודה

•ERASE- מחיקה(E)

Select objectsלאחר כניסה לפקודה זו מופיעה בקשה •

לאישורEnterיש לבחור את האובייקטים שאותם תרצה למחוק ולאחר מכן לחץ על •



Oops הפקודה

•OOPS-  אופס טעינו

גם לאחר מספר  , פקודה זו משחזרת את המחיקה האחרונה שנעשתה•
פקודות אחרונות

Enterולאישור לוחצים oopsמקלידים את המילה •



באוטוקדשיטות העבודה 

:דוגמאהשיטה היחסית •



באוטוקדשיטות העבודה 

:דוגמאהשיטה הפולארית •



שמירה בסיום תהליך

(Ctrl+s: קיצור )SAVEשמירה •
לפקודה או לוחצים  fileנכנסים דרך תפריט •

על הפקודה בשורה למעלה בשורה למעלה 
ctrl+sאו מקלידים 

בחר בכונן בו תרצה לשמור את השרטוט  •
בחר בתיקיה ואז הגדר שם לשרטוט ולחץ  

DWGקובץ עם סיומת saveעל 


