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   از مجم��وعه مجوزه��ایND  و BYتم��ام محتوی��ات ای��ن نوش��ته تح��ت مجوزه��ای 
Creative  Commonsمنتشر شده است. بصورت خلصه این مجوزها به ش��ما  

 دهند که از این نوشته استفاده کنید، آن را تکثیر کرده و با دوستان خود ب��هاجازه می
 های آن را بفروشید. اما در هر صورت بای��د ن��ام نویس��ندهاشتراک بگذارید و یا کپی

اصلی حفظ گردد و اجازه تغییر دادن این نوشته را ندارید.

1ویرایش  1٫ 
پوراحمد شریف
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 های دس��تی م��ورد اس��تفاده ق��راره��ای ش��فاف پوس��تی ی��ا ک��الکی هس��تند ک��ه در ترس��یمها در اتوکد همانند برگهلیه
 های مختلف ترسیم و تعیین خصوصیاتی نظیر رن��گ و ض��خامتها برای کنترل خصوصیات اشیاء بخشگرفتند. از این لیهمی

 ها دو اب��زار اساس��ی در اختی��ار ک��اربر کار با لیهشود. در اتوکد برایطور برای مدیریت ترسیم استفاده میها و همینچاپ آن
 افزار اتوک��دها است. در شکل زیر محل ای��ن دو اب��زار را در نرمها و دیگری پالت لیهقرار دارد. یکی از این ابزارها لیست لیه

کنید.مشاهده می

 افزار برای ترسیمفرض نرمها است که در ظاهر پیش نشان داده شده است، لیست لیه1در این شکل بخشی که با عدد 
Dratingدو بعدی (  &  Annotationکنی��د،شود. زمانی که یک ترسیم را ش��روع می) درست در وسط صفحه دیده می 

 ها است که نشان داده شده است، پالت لیه2دهد. قسمتی که با عدد و رنگ سفید را نشان می0این لیست تنها یک لیه با نام 
Layerشود. این پالت با کلی��ک آیک��ون در حالت عادی دیده نمی  Properties در تص��ویر) ی��ا اج��رای دس��تور3 (ع��دد  

Layer با مخفف LAشود. ظاهر می

هالیست لیه.1
 گیرد. عملی��اتی ک��ه از طری��ق ای��ن لی��هها مورد استفاده قرار میاین لیست برای انجام عملیات ساده و سریع روی لیه

 شوند، معمولX ساده هستند اما در یک ترسیم باید به دفعات زیاد مورد اس��تفاده ق��رار بگیرن��د. کاره��اییقابل انجام می
ها از این موارد هستند.نظیر عوض کردن لیه جاری، عوض کردن رنگ لیه، خاموش و روشن کردن لیه
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لیست و پالت لیه ها
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هاپالت لیه.2
 Layerش��ود. ای��ن پ��الت را ب��ا کلی��ک آیک��ون ه��ا ظ��اهر می پالت لیهLA و یا مخفف آن Layerبا تایپ دستور 
Properties ه�ا وشود. ای�ن پ�الت امک�ان انج��ام تم�ام فرمان نشان داده شده بود) باز می3 (که در تصویر با شماره 

 ه��ا از طری��ق ای��ن پ��الت قاب��ل انج��امترین آنترین کارها ت��ا پیچی��دهآورد. از ابتداییها را فراهم میامور مربوط به لیه
 های معمولی ب��ه ن��درت م��وردها، در ترسیمها؛ نظیر ایجاد فیلتر یا حذف لیهاست. معمولX امور پیچیده مربوط به لیه

گیرند.استفاده قرار می

 طور نحوه اج��رایها انجام داد و همینتوان از طریق پالت و لیست روی لیهدر جدول صفحه بعد،  فهرست کارهایی را که می
هر یک را مشاهده کنید.
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هاپالت لیههالیست لیهعملیات

پذیر نیستامکانساخت لیه جدید
 New   )     (ب��از ک��ردن پال���ت لی���ه ها، کلی��ک دکم��ه 

Layer ی��ا +Alt N،و پ��س از آن وارد ک��ردن ن��ام لی��ه  
  غیرهانتخاب رنگ، انتخاب ضخامت و

باز کردن لیست، کلیک روی نام لیه مورد نظر  لیهکردنجاری 
 ب��از ک��ردن پ��الت لیه ه��ا، کلی��ک لی���ه م��وردنظر، کلی��ک

)         (   Set Current یا +Alt Cیا دبل کلیک نام لیه  
موردنظر 

پذیر نیستامکانعوض کردن نام لیه
 باز کردن پالت لیه ها، دوبار کلیک با فاصله زم��انی ان��دک

 Enterروی نام لیه، تایپ نام جدید، کلید 

 خاموش، قفل یا
منجمد کردن لیه

 باز کردن لیست، کلیک علمت های لمپ، قفل و خورشید
کنار لیه 

 باز کردن پالت لیه ه�ا، کلی�ک علمت ه�ای لم�پ، قف�ل و
خورش����ید در کن����ار ن����ام  لی����ه (                               )

 در پالت لیه ها می توان بصورت گروهی تغییرات را اعمال(
 )کرد

 انتقال شیی موجود به
لیه جدید

 کلیک شیی بدون هیچ دستوری، باز کردن لیست، کلیک
نام لیه مقصد 

پذیر نیستامکان

باز کردن لیست لیه ها، کلیک مربع رنگی جلوی نام لیه تغییر رنگ یک لیه
 باز کردن پالت لیه ها، کلیک مربع رنگ��ی جل��وی ن��ام لی��ه

 در پالت لیه ها می توان بصورت گروهی تغییرات را اعمال(
 )کرد

 تغییر نوع خط یا
ضخامت لیه

پذیر نیستامکان
 باز کردن پالت لیه ها، کلیک ضخامت یا نوع خ��ط جل��وی

 در پالت لیه ها می توان بصورت گروهی تغیی��رات(نام لیه  
 )را اعمال کرد

پذیر نیستامکانپاک کردن لیه

 باز کردن پالت لیه ها، کلیک ن�ام لی��ه م��ورد نظ��ر، کلی��ک
Alt+ ی��ا Delete )        ( دکم��ه  Dب��ه ش��رطی ک��ه لی��ه  

 CADه��ای خ��ود جاری نباشد، حاوی شیی نباش��د، از لیه
 نباشد XREFنباشد و همینطور محتوی 

 

http://blog.archiware.ir/download



 AutoCAD     5ها در  کار با لیه

هاجدول تغییرات ویرایش
تغییراتتاریخنسخه
1 تهیه اولین نسخه این سند0٫1391/2/7

1  2013 تغییر عکس ابتدای سند به اتوکد 1٫1391/2/12
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