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 دًست عسیس:

 پی دی افی کَ تشای ؽوا اهادٍ کشدٍ ام ،اهْصػ استکن پشّ هی تاؽذ.تشای یادگیشی تِتش ًشم افضاس استکن ،لطفا لذم تَ لذم تا

ػولکشد اتضاسُا اؽٌا ؽْیذ.کتاب پیؼ تشّیذ.ّ تا تْخَ تَ ػکظ ُای هْخْد دس کتاب،هثال ُا سا اًدام دُیذ .تا تا ًسٍْ   

 اگش اص ًشم افضاس استکن تا ّسژًی دیگش اعتفادٍ هی کٌیذ.هوکي اعت خای اتضاسُا تا هثال ُای هْخْد دس کتاب کوی فشق

 داؽتَ تاؽذ.اها ایي سا تذاًیذ اتضاسُا دس ُوَ ّسژى ُا هْخْدًذ ّلی ؽایذ خای اًِا کوی تغییش کشدٍ تاؽذ.

اتتذا تا اتضاسُای تشعیوی ّ عپظ تا عاخت هذل عَ تؼذی اؽٌا هی ؽْیذ.دس ایي پی دی اف ؽوا دس   

اهْصػ هْسد لثْل ؽوا ّالغ گشدد. اهیذّاسم ایي  

 تا تؾکش :ػغل السیوی

 



 

 فصل اًل:باز کردن صفحو جذیذ در ارتکن

سا ًقة کٌیذ.عپظ سّی ایکْى اى کلیک کٌیذ تا ففسَ صیش تاص ؽْد.  Artcam اتتذا ًشم افضاس 

 

سا تضًیذ .پٌدشٍ صیش تاص هی ؽْد.  New ٌَکلیک کٌیذ تا صیش هٌْی اى تاص ؽْد.اص صیش هٌْی تاص ؽذٍ گضی  File سّی هٌْی   

 



هْل ّ ػشك ففسَ سا تؼییي هی کٌین.هْل ّ ػشك ففسَ هی تْاًذ تشاعاط ایٌچ  Width ّ  Heightتا اعتفادٍ اص کادس 

کَ تا ایکْى خو کؼ هؾخـ ؽذٍ ،اعتفادٍ  Unite یا هیلی هتش تاؽذ.تشای تؼییي ّازذ اًذاصٍ گیشی هْل ّ ػشك اص لغوت   

کیفیت فایل خْد سا کاُؼ یا افضایؼ هی دُین.اگش لغضًذٍ سصّلیؾي سا تَ عوت ساعت  Resolution کٌیذ.تا اعتفادٍ اص لغضًذٍ   

.دس ًتیدَ صهاى تیؾتشی تشای تثشیذ.کیفیت کاس افضایؼ پیذا هی کٌذ.تا افضایؼ کیفیت کاس،زدن فایل ُن افضایؼ هی یاتذ  

 زکاکی فشف هی ؽْد.

 دس پٌدشٍ فْق،هتْاصی االمالػی تَ سًگ عفیذ دس ّعو پٌدشٍ دیذٍ هی ؽْد.ایي ؽکل ًؾاى دٌُذٍ عطسی اعت کَ لشاس 

 اعت هشزِای عَ تؼذی سا سّی اى پیادٍ کٌین.دس گْؽَ ای اص هتْاصی االمالع هسْس هختقات  سا هی تیٌیذ.ؽوا هیتْاًیذ

 ایي هسْس ساخاتَ خا کٌیذ ّ اى سا دس گْؽَ یا هشکض هتْاصی االمالع لشاس دُیذ.تشای ایٌکاس هْط سا سّی گْؽَ ُا ّ یا

 هشکض هتْاصی االمالع لشاس دُیذ ّ کلیک کٌیذ.هی تیٌیذ هسْس هختقات تَ اى ًمطَ خا تَ خا ؽذ.ؽکل صیش سا تشسعی کٌیذ

 

اگش هسْس هختقات سا دس هشکض هتْاصی االمالع لشاس دُیذ. ختصات داریذ؟نکتو:چرا نیاز بو جا بو جا کردن هحٌر ه  

 ففسَ خذیذی تاص هی ؽْد کَ ففش هسْس هختقات دس هشکض ففسَ لشاس هی گیشد.پظ اگش ؽکل خْد سا دس پاییي ّ عوت

ْد.چپ ففسَ تکؾیذ هختقات هْل ّ ػشك ؽکل ؽوا هٌفی هی ؽْد.اگش ؽکل دس تاال ّ عوت ساعت ففسَ کؾیذٍ ؽ  

 هختقات هْل ّ ػشك ؽوا هثثت هی ؽْد.

 اگش هسْس هختقات سا دس پاییي عوت چپ هتْاصی االمالع لشاس دُیذ.هْل ّػشك اى ًمطَ اص ففسَ تاص ؽذٍ ،ففشّ 

 هثٌای کاس لشاس هی گیشد. 

ففسَ صیش دیذٍ هی ؽْد.  Ok تا صدى دکوَ   



 

ّ یا اص اتضاسُائی کَ دس پٌل عوت چپ ففسَ لشاس داسًذ ،تشای دعتشعی تَ اتضاسُا هی تْاًیذ اص هٌُْای تاالی ففسَ   

 اعتفادٍ کٌیذ.دس عوت ساعت ففسَ، پٌلی تشای هذیشیت تیؾتش تاص هی ؽْد.ّدس اخش دس هشکض ففسَ ،هسیطی عفیذ سًگ

س اؽٌا ّخْد داسد کَ هشازی دس ایي هسیو اًدام هی گیشد.ها هشزلَ تَ هشزلَ تا اتضاسُا ّ پٌل ُای هْخْد دس ًشم افضا  

 هی ؽْین.

 فصل دًم طراحی ً ًیرایص بردارىا

 تَ هذل ُای عَ تؼذی کَ تا استکن هشازی هی ؽًْذ،سلیف گْیٌذ.تشای تذعت اّسدى سلیف اتتذا تایذ دس هسیو دّ تؼذی 

ؽْدّ ًشم افضاس ّکتْسُایی سعن کٌین عپظ ّکتْسُا سا تثذیل تَ سلیف کٌین.ّکتْس دس هسیو دّ تؼذی ًشم افضاس هشازی هی  

 سلیف دس هسیو عَ تؼذی ًشم افضاس دیذٍ هی ؽْد.

هیلی هتش کَ هسْس هختقات اى دس هشکض هتْاصی االمالع تاؽذ ، تغاصیذ.ففسَ عفیذی ک555َ*555ففسَ ای تا اًذاصٍ   

  3D کْىتاص هی ؽْد ُواى هسیو دّ تؼذی ًشم افضاس هی تاؽذ کَ دس اى ّکتْس ُا سا تشعین هی کٌین.دس تاالی ففسَ ای   

 ّخْد داسد کَ تا کلیک تش اى تَ هسیو عَ تؼذی ًشم افضاس هی سّین ّ سلیف عاختَ ؽذٍ سا دس ایي هسیو تواؽا  هی کٌین.

تَ هسیو دّ تؼذی ًشم افضاس هی سّین.ؽکل صیش سا تشسعی کٌیذ.  2D دس هسیو عَ تؼذی تا کلیک تش ایکْى   

 



 

 

 

PolyLine Vector 

ًکتٌری است برای رسن خطٌط ً هنحنی.رسن ًکتٌر پلی الین:پلی الین   

 تَ دّ سّػ هی تْاى اص اتضاس پلی الیي تشای سعن خطْه ّ هٌسٌی اعتفادٍ کشد.

کَ دس عوت چپ ففسَ لشاس داسد،تشّیذ.سّی فلؾی کَ کٌاس ایکْى هغتطیل لشاس داسد    Vector Tools سّػ اّل:تَ پٌل   

ص ؽذٍ سّی اتضاس پلی الیي کلیک کٌیذ.کلیک کٌیذ تا صیش هٌْی اى تاص ؽْد اص صیش هٌْی تا  



 

دس عوت چپ ففسَ تاص هی ؽْد.اص ایي پٌل تشای سعن   Poly Line Creation تا کلیک سّی اتضاس پلی الیي پٌلی تَ ًام   

 دلیك خطْه ّ هٌسٌی اعتفادٍ هی ؽْد.

 

هختقات ًمطَ ای  Y  ّ   X تذیي فْست ػول هی کٌین:اتتذا دس کادس ،تشای سعن خطْه تا اعتفادٍ اص پٌل عوت چپ ففسَ   



سادس کادس تاال تایپ هی کٌیذ.ایي اػذادًؾاى 45ّ45کَ لشاس اعت خو اص اًدا تشعین ؽْد سا تایپ هی کٌین.تَ هْس هثال   

تا تَ عوت ساعت ّ  45دٌُذٍ ایي اعت کَ خو )تا تْخَ تَ هسْس هختقات کَ دس هشکض ففسَ لشاس داسد(اصّعو ففسَ   

دّتاسٍ دسذ تا هختقات دس ففسَ لشاس گیشد.سا تضًی  Add تا تَ عوت تاال ؽشّع هی ؽْد.پظ اص ّاسد کشدى اػذاد دکوَ 45  

دّ ػذد ّاسد کٌیذ .ایي اػذاد هختقات ًمطَ پایاًی خو هی تاؽذ.تا ّاسد کشدى اػذاد هختلف دس ایي دّ کادس،  Y  ّ  X کادس   

سا تضًیذ تا    Add دُذ.دّتاسٍ دکوَاًذاصٍ خو سا ًؾاى هی     L ّ صاّیَ خو  Degs. تغییش هی کٌٌذ   L  ّ   degs اػذاد کادس   

 خو تشعین ؽْد.خو تشعین ؽذٍ تَ فْست ًمطَ چیي دس ففسَ ًوایؼ دادٍ هی ؽْد.اگش تخْاُین کاس سا توام کٌین سّی 

تذ ًوایؼ کلیک هی کٌین.پظ اص کلیک کشدى خو ها اص زالت ًمطَ چیي دس هی ایذ ّ تَ فْست یک خو هو  Close دکوَ   

ساًوی صًین تلکَ تَ خای اى هختقات خذیذی سا دس   Close دادٍ هی ؽْد.اها اگش ُذف ها تشعین چٌذ خو ؽکغتَ تاؽذ دکوَ   

سا هی صًین ایٌکاس سا چٌذ هشزلَ تا اػذاد هختلف اًدام هی دُین تا خطْه ؽکغتَ ای   Add َّاسد ّ عپظ دکو X,Y کادس   

سا هی صًین.  Close دلخْاٍ تشعین ؽْد.دس اخش دکوَتَ    

 

X,Y ّاسد ّ عپظ دکوَ  Addسا  سادس کادس 05ّ05اتضاس پلی الیي سا اًتخاب کٌیذ.دس پٌل تاص ؽذٍ عوت چپ هختقات   

ّخْد داسًذ .کَ تا اعتفادٍ اص ایي کادس ُا هی تْاًیذ تؼییي کٌیذ کَ خو ؽوا  dx,dy تضًیذ .دس پٌل عوت چپ کادس ُائی تَ ًام   

ساتایپ کٌیذ.خو ؽوا-055ػذد  dx  دس کادس055ػذد ّ  dyتَ چَ همذاس دس خِت هْلی یا ػشمی زشکت کٌذ.هثال دس کادس 

تا تَ عوت چپ زشکت  055تا تَ تاال ّ  055تا تْخَ تَ هسْس هختقات کَ اص هشکض ففسَ ؽشّع هی ؽْد تَ همذاس   

خطْه پی دس پی سعن کٌیذ.  Add هی تْاًیذ تا لشاس دادى اػذاد هختلف ّ صدى دکوَهی کٌذ ّ ؽکل صیش سا هی عاصد.ؽوا    

 



 

 سّػ دّم تشعین خو تا پلی الیي:سّی اتضاس پلی الیي کلیک کٌیذ.عپظ هْط سا سّی ففسَ لشاس دُیذ ّ کلیک کٌیذ اى 

 ًمطَ،ًمطَ ؽشّع تشعین خو هی تاؽذ.هْط سا دس ففسَ زشکت دُیذ تا زشکت هْط خطْهی ًمطَ چیي ًوایاى هیؾْد دس

َ دلخْاٍ کلیک کٌیذ تا خو اّل تشعین ؽْد دّتاسٍ هْط سا زشکت دُیذ ُش خائی کَ کلیک کٌیذ یک خو تؾکیل هیؾْد.ًمط  

ؽوا هی تْاًیذ دس ایي سّػ یک هٌسٌی ُن تشعین کٌیذ .تشای ایيتشای پایاى دادى تَ کاس کلیک ساعت هْط سا فؾاس دُیذ.  

ی ففسَ تثشیذ ّ تا ًگَ داؽتي کلیک چپ هْط ّ دساگ کشدى هٌسٌی هٌظْس اتضاس پلی الیي سا اًتخاب کٌیذ هْط سا سّ  

  تغاصیذ.

 

Create  Rectangle 

یا هستطیل از چنذین خط بين پیٌستو تطکیل ضذه است.  Rectangle ًکتٌر   

دسعوت  Rectangle Creation کلیک کٌیذ تا لاب  Vector Tools  اص پٌل  Rectangle تشای سعن هغتطیل سّی اتضاس   

ففسَ تاص ؽْد.چپ   

یؼٌی هغتطیل ّخْد  Rectangle  ّ یؼٌی هشتغ Square ٌَدس ایي لغوت اصپٌل تاص ؽذٍ،دّ گضی :Square or Rectangle 

سا اًتخاب کٌیذ.  Rectangle  ٌَداسد.تشای سعن هغتطیل گضی  

سا تایپ کٌیذ.05ػشك هغتطیل سا ّاسد کٌیذ تَ هْس هثال ػذد   Widthدس کادس :Width 

سا تایپ کٌیذ. 025اعتفادٍ اص ایي کادس هْل هغتطیل سا تؼییي کٌیذ .تَ هْس هثال ػذدتا  :Height 

 Corner Radii:گْؽَ ُای هغتطیل تَ هْس هؼوْل تَ فْست تیض هی تاؽذ.اگش تخْاُیذ گْؽَ هغتطیل تشعیوی ؽوا گشد



یل تا گْؽَ تیض تشعین هی ؽْد.تشای .هغتط تاؽذ ،دس ایي کادس ػذد دلخْاٍ خْد سا ّاسد کٌیذ.اگش ػذدففش سا ّاسد کٌیذ  

سا تایپ کٌیذ. 35تشعین هغتطیل تا گْؽَ گشد ػذد  

 Center Point:تا اعتفادٍ اص ایي لغوت تؼییي کٌیذ کَ هشکض هغتطیل دس چَ هسْس هختقاتی لشاس گیشد.تَ هْس هثال ففش

ّاسد کٌیذ.تا هشکض هغتطیل دس هختقات ففش ّ ففش لشاس گیشد.  X,Y کادس سادس   

سا ّاسد کٌیذ تا هغتطیل 45ػذدی کَ دس ایي کادس ّاسد هی کٌیذ تاػث چشخؼ هغتطیل هی ؽْد.تَ هْس هثال ػذد  :Angle 

دسخَ چشخؼ داؽتَ تاؽذ. 45  

سا تضًیذ تا هغتطیل دس ففسَ   Create َپیؼ ًوایؾی اص کاس خْد سا تثیٌیذ اگش سامی تْدیذ دکو Preview تا صدى دکوَ   

ایي سًگ ًؾاى دٌُذٍ ایي اعت کَ.ثاؽذپٌل تغتَ ؽْد.هی تیٌیذ هغتطیل تَ سًگ تٌفؼ هیسا تضًیذ تا   Close لشاس گیشد .دکوَ   

 هغتطیل دس زال اًتخاب اعت.تشای ایٌکَ اص زالت اًتخاب خاسج ؽْد ،دس لغوت دیگشی اص ففسَ کلیک کٌیذ.

 ؽکل صیش سا تَ دلت تشسعی کٌیذ.

 



سا اًتخاب کٌیذ تالی ساٍ ُوچْى هْاسد گفتَ ؽذٍ دس تاال هی تاؽذ.  Square تشای سعن هشتغ   

هی تاؽذ .تذیي فْست کَ پظ اص اًتخاب اتضاس   Rectangle Creation ساٍ دیگش سعن هغتطیل تذّى اعتفادٍ اص پٌل   

دس افطالذ دساگ کٌیذ.هغتطیلی هغتطیل هْط سا سّی ففسَ تثشیذ کلیک چپ هْط سا ًگَ داسیذ ّسّی ففسَ تکؾیذ یا  

دکوَ ساعت هْط سا تضًیذ.تشای خاتَ خا کشدى هغتطیل  دس اخش تا اًذاصٍ دلخْاٍ سعن کٌیذ .تشای ایٌکَ هغتطیل تشعین ؽْد  

  ،اتتذا سّی هغتطیل کلیک کٌیذ تا تَ سًگ تٌفؼ دس ایذ ّ اًتخاب ؽْد.عپظ هْط سا سّی هغتطیل تثشیذ ،ُش گاٍ 

ذ.یچِاسعش دساهذ هغتطیل سا تا ًگَ داؽتي کلیک چپ هْط زشکت دُهْط تَ ؽکل فلؼ   

 

Create  Ellipse 

Ellipse Creationتشای سعن دلیك تینی اعتفادٍ هی کٌین.تشای دعتشعی تَ ایي پٌل اص  سّػ اّل:دس ایي سّػ اص پٌل   

سّی فلؾی کَ کٌاس هغتطیل لشاس داسد کلیک کٌیذ تا صیش هٌْی اى تاص ؽْد.ّاص هٌْی تاص ؽذٍ گضیٌَ  Vector Tools پٌل   

 Create Ellipse  سا اًتخاب کٌیذ.

 

ّخْد داسد  دس عوت ساعت ففسَ تاص هی ؽْد. دس ایي پٌل گضیٌَ ُای صیش Ellipse Creation  پٌل 

تشای تؼییي هختقات هشکض تینی هی تاؽذ.تَ ػثاست دیگش تا ّاسد کشدى اػذاد   X,Y دس ایي لغوت کادس  : Start Point 

 هختلف دس ایي کادسُا، تؼییي هی کٌین هشکض تینی دس چَ هختقاتی اص ففسَ لشاس گیشد.تَ هْس هثال هختقات ففش ّ

لشاس گیشد.ففش سا ّاسد کٌیذ تا هشکض تینی دس هختقات ففش ّ ففش   

سا تایپ کٌیذ.05ایي کادس تشای تؼییي اًذاصٍ لطش کْچک تینی هی تاؽذ.تَ هْس هثال :Ellipse Height 

سا تایپ کٌیذ. 025اص ایي کادس تشای تؼؼیي اًذاصٍ لطش تضسگ تینی اعتفادٍ هی ؽْد.تَ هْس هثال ػذد :Ellipse Width 

هی چشخذ. تا ّاسد کشدى ػذد دس ایي کادس تینی تَ ُواى اًذاصٍ :Angle 

سا تشای تشعین تینی تضًیذ.  Create دساخش دکوَ   



 ؽکل صیش تینی سا دس دّ صاّیَ هختلف ًؾاى هی دُذ.

اًتخاب کٌیذ.عپظ سّی ففسَ تا فؾشد کلیذ چپ هْط  Vector Tools سّػ دّم:دس سّػ دّم اتتذا اتضاس تینی سا اص   

خش تشای ایٌکَ تینی دس ففسَ لشاس گیشد.کلیک ساعت هْط سا تضًیذدساگ کٌیذ تا تینی تا اًذاصٍ دلخْاٍ تشعین ؽْد دس ا  

 

 

Create Polygons 

 ًکتٌر چنذ ضلعی هنتظن

سا  Create Polygons سّػ اّل:اص پٌل ّکتْس تْلض سّی فلؼ اتضاس عْم کلیک کٌیذ تا هٌْی اى تاص ؽْد .عپظ اتضاس   

 اًتخاب کٌیذ.

 



دس عوت ساعت ففسَ تاص هی ؽْد.اص ایي پٌل تشای سعن دلیك چٌذ  Polygons Creation پظ اص اًتخاب ایي اتضاس پٌل   

کادس ُای صیش ّخْد داسد.  Settings ملؼی اعتفادٍ هی ؽْد.دس ایي پٌل دس لغوت   

ؽؼ ملؼی سا ّاسد کٌیذ.تا یک 6ایي کادس تؼییي کٌٌذٍ تؼذاد امالع چٌذ ملؼی اعت .تَ هْس هثال ػذد :No.Of Sides 

 هٌتظن تشعین ؽْد.

 Angle:تا اعتفادٍ اص ایي کادس صاّیَ چشخؼ چٌذ ملؼی سا تؼییي کٌیذ.تَ هْس هثال ػذد ففش سا ّاسد کٌیذ.

کادس ُای صیش هْخْد هی تاؽذ.  Geometry دس لغوت   

تشای تؼییي هختقات هشکض چٌذ ملؼی ّخْد داسد.تَ هْس هثال   X,Y دسدس ایي لغوت دّ کا   :Polygon Center 

 هختقات ففش ّففش سا ّاسد کٌیذ.

 Radius:اگش دایشٍ ای سا دس ًظش تگیشین کَ چٌذ ملؼی سا دس خْد خای دادٍ تاؽذ.اًذاصٍ ؽؼاع دایشٍ فشمی ها ُواى

سا ّاسد کٌیذ. 055هی تاؽذ.ُش چَ ایي ػذد تضسگتش تاؽذ .چٌذ ملؼی تشعیوی ُن تضسگتش هی ؽْد.اًذاصٍ   Radius 

سا تضًیذ.ؽکل صیش سا تشسعی کٌیذ.  Create َدس اخش دکو 

 

 



 سّػ دّم:دس ایي سّػ اتتذا اتضاس چٌذ ملؼی هٌتظن سا اًتخاب کٌیذ .عپظ سّی ففسَ کلیذ چپ هْط سا ًگَ داسیذ ّ 

 دساگ کٌیذ تا چٌذ ملؼی تشعین ؽْد دساخش دکوَ ساعي هْط سا تضًیذ.

Create  Star 

سا اص پٌل ّکتْس تْلض اًتخاب کٌیذ.  Create Star تشای سعن عتاسٍ،اتتذا اتضاس   

 

Settings دس عوت ساعت ففسَ تاص هی ؽْد.دس لغوت  Star Creation سّػ اّل:پظ اص اًتخاب اتضاس عتاسٍ ،پٌل   

 دّ کادس صیش ّخْد داسد.

سا تایپ کٌیذ. 6ػذد ایي کادس تؼییي کٌٌذٍ تؼذاد امالع عتاسٍ هی تاؽذ.تَ هْس هثال  :No.of Points 

دسخَ دس خِت ػمشتَ ُای  45سا ّاسد کٌیذ تا عتاسٍ تشعیوی ها  45صاّیَ چشخؼ عتاسٍ سا تؼییي هی کٌذ.ػذد  :Angle 

 عاػت تچشخذ.

گضیٌَ ُای صیش ّخْد داسد.  Geometry دس لغوت   

ساّاسد کٌیذ65ّ65تشای تؼییي هختقات هشکض عتاسٍ ّخْد داسد.هختقات   X,Y دس ایي لغوت دّ کادس  :Star Center 

سا تایپ کٌیذ. 05ایي کادس فافلَ خاسخی تیي دّ ملغ سا تؼییي هی کٌذ.تَ هْس هثال ػذد :Radius  Of First Point 

سا دس ایي کادس ّاسد کٌیذ. 45ایي کادس فافلَ داخلی تیي دّ ملغ سا تؼییي هی کٌذ.ػذد  :Radius of Second Points 

.ؽکل صیش سا تشسعی کٌیذ.سا تضًیذ   Create دساخش دکوَ   

تَ فْست صیش ػول کٌیذ.  Star Ceration سّػ دّم:تشای سعن عتاسٍ تذّى اعتفادٍ اص پٌل   

اتتذا اتضاس عتاسٍ سا اًتخاب کٌیذ.عپظ تا فؾشدى کلیذ چپ هْط سّی ففسَ دساگ کٌیذ .هی تیٌیذ یک چٌذ ملؼی دس-0  

 ففسَ تشعین ؽذٍ اعت.

کلیک چپ هْط سا سُا کٌیذ.هْط سا تَ عوت داخل یا خاسج ؽکل زشکت دُیذ.هی تیٌیذ اًْاع هختلفی اص اؽکال عتاسٍ -2  

 ایداد هی ؽْد.دس اخش دکوَ ساعت هْط سا تضًیذ تا ؽکل دس ففسَ لشاس گیشد.

 



 

Create Circles 

سا اًتخاب کٌیذ.ؽکل صیشسا تشسعی کٌیذ.  Create Circles دایشٍ اتتذا اص پٌل ّکتْس تْلض اتضاستشای تشعین    

 

دس عوت ساعت ففسَ تاص هی ؽْد.اص ایي پٌل تشای سعن دلیك دایشٍ اعتفادٍ  Circles Creation تا اًتخاب ایي اتضاس پٌل   

 هی ؽْد .

سا ّاسد کٌیذ.  35ّ35تشای تؼییي هختقات هشکض دایشٍ اعتفادٍ هی ؽْد.ػذد   X,Y  دس ایي لغوت کادس :Circle Center 

 Circle Size:تش اعاط کادس ُای هْخْد دس ایي لغوت ، دایشٍ سا تش اعاط اًذاصٍ ؽؼاع یا لطش سعن هی کٌین.اگش گضیٌَ

سا اًتخاب کشدٍ تاؽیذ.تا ّاسد کشدى ػذد دس کادسپاییٌی،دایشٍ ای تا ُواى ؽؼاع تشعین هی ؽْد.اها اگش   Radius 

سعن هی ؽْد. 05سا تایپ کٌیذ.دایشٍ ای تا لطش  05سا اًتخاب کٌیذ ّ دس کادس پاییي اى ػذدی هثل   Diameter 

سا تضًیذ.  Create دس اخش دکوَ   



 

 

Create  Arcs 

Create Arcs سا اص ّکتْس تْلض اًتخاب کٌیذ تشای سعن کواى اص سّػ ُای هختلفی اعتفادٍ هی ؽْد.اتتذا اتضاس کواى یا   

 

دس عوت ساعت ففسَ تاص هی ؽْد.کَ تا اعتفادٍ اص اى اًْاع هختلفی اص   Arc Creation پظ اص اًتخاب اتضاس کواى پٌل   

گضیٌَ ُای صیش سا داسین:  Arc Type کواى سا هی تْاى تشعین ًوْد.دس لغوت   

، تا اًتخاب ایي گضیٌَ تَ سّػ صیش ػول کٌیذ.هْط سا سّی ففسَ تثشیذ ّ کلیک کٌیذ.ایي ًمطَ :Center-Start-End 

 هشکض کواى ؽوا هی تاؽذ.دّتاسٍ هْط سا زشکت دُیذ ّ دس ًمطَ ای دیگش کلیک کٌیذ.ایي ًمطَ ًمطَ ؽشّع کواى ؽواعت

 تشای تاس عْم هْط سا خا تَ خا کٌیذ ّ دس ًمطَ دلخْاٍ کلیک کٌیذ .ایي ًمطَ عْم ًمطَ پایاى کواى ؽواعت.

X,Y ادٍ اص کادسدس ففسَ فؼال هی ؽْد.کَ تا اعتف   Edit Center Pointاگش زالت تاال سا اًتخاب کشدٍ تاؽیذ کادس 

 هْخْد دس ایي تخؼ هی تْاى هختقات هْلی ّ ػشمی هشکض کواى سا تغییش داد.

 Start-End-Point on Arc:ایي گضیٌَ سا اًتخاب کٌیذ.عپظ هْط سا سّی ففسَ تثشیذّ دس خای دلخْاٍ کلیک کٌیذ.ایي

ؽواعت.هْط سا دّیاسٍ زشکت دُیذ ّ دس خای دیگشی اص ففسَ کلیک کٌیذ.ایي ًمطَ پایاى کواى اعت.ًمطَ ؽشّع کواى   

 زال تشای تاس عْم هْط سا زشکت دُیذ تَ فْست ًمطَ چیي ًوایی اص کواى تشعیوی خْد سا دس ففسَ هی تیٌیذ دس هسل



سا تضًیذ.  Create دى تَ کاس دکوَدلخْاٍ کلیک کٌیذ تا هْط تشعین ؽْد .تشای پایاى دا   

هی تْاى  X,Y دس ففسَ فؼال هی ؽْد.کَ تا اعتفادٍ اص کادس  Edit Start Pointاگش زالت تاال سا اًتخاب کشدٍ تاؽیذ کادس 

 هختقات ًمطَ ؽشّع کواى سا تغییش داد.

دس ایي زالت تا اًتخاب دّ ًمطَ تَ ػٌْاى ؽشّع ّ پایاى کواى ّ تؼییي اًذاصٍ ؽؼاع کواى هی تْاى  :Start –End-Radius 

 کواًی دس خِت ػمشتَ عاػت یا خالف اى تشعین کشد.اتتذا ایي گضیٌَ سا اًتخاب کٌیذ،پظ اص اًتخاب ایي گضیٌَ  کادس

اص زالت غیش فؼال دس هی ایذ ّ فؼال هی ؽْد.زال تشای تشعین کواى سّی ففسَ کلیک کٌیذ  Radius ّکادس   Clockwise 

 تا ًمطَ ؽشّع کواى دس ففسَ هؾخـ ؽْد.عپظ هْط سا زشکت دادٍ ّ دس خای دیگشی اص ففسَ کلیک کٌیذ تا ًمطَ 

ػذد دلسْاُی سا تایپ کٌیذ.ایي ػذد ؽؼاع کواى ؽواعت.پظ اص تایپ ػذد  Radius پایاى کواى ُن هؾخـ ؽْد.زال دس کادس   

ػمشتَ سا ُن تضًیذ ،کواى دس خِت  Clockwise پیؼ ًوایؼ کاس خْد سا تثیٌیذ.اگش تیک کادس سا تضًیذ تا   Preview دکوَ   

سا تضًیذ.   Create عاػت تشعین هی ؽْد.دس اخش دکوَ   

 

Envelope Distortion Tools 

اهکاى پزیش اعت .اها دس زالت ػادی    Vector Tools اتضاسی اعت کَ دعتشعی تَ اى اصپٌل    Envelope Distortion 

تشای فؼال ؽذى ایي اتضاس تایذ ّکتْسی دس ًشم افضاس سعن کٌیذ)هشتغ ،دایشٍ ،هتي....( ّسّیتاؽذ.ایي اتضاس غیش فؼال هی   

فؼال هیؾْد.  Envelope Distortion اى ّکتْس کلیک کٌیذ تا اًتخاب ؽْد یؼٌی تَ سًگ تٌفؼ دس ایذ.دس ایي زالت اتضاس   

 



Envelope Distortion کاستشد اتضاس   

 ایي اتضاس تاػث هی ؽْد ّکتْسی کَ دس ففسَ اًتخاب کشدیذ دس ساعتای یک یا دّ هٌسٌی کَ دس ففسَ سعن کشدٍ ایذ لشاس 

 گیشد.هی تْاًیذ ّکتْس سا تَ لذسی تکؾیذ تا تَ اًذاصٍ هٌسٌی دس ایذ .ّ یا تَ لذسی اص اى کپی تِیَ کٌیذ کَ هٌسٌی سا پش کٌذ.

تا دلت دًثال کٌیذ. تشای دسک تِتش هطلة،هثال صیش سا  

Create Star  یک عتاسٍ دس ففسَ تکؾیذ.پظ اص کؾیذى عتاسٍ تا اعتفادٍ اص اتضاس Create Arc یک تا اعتفادٍ اص اتضاس   

 Envelpoe Distortion اتضاس  Vector Tools کواى دس ففسَ تکؾیذ.سّی عتاسٍ کلیک کٌیذ تا اًتخاب ؽْد.عپظ اص   

د.گضیٌَ دس عوت ساعت ففسَ تاص هی ؽْ  Envelope Distortion سا اًتخاب کٌیذ .تا اًتخاب ایي اتضاس پٌل   

 Use Existing Curve  ساتیک تضًیذ.اًتخاب ایي گضیٌَ یؼٌی هی خْاُین اص هٌسٌی اعتفادٍ کٌین.تا اًتخاب ایي گضیٌَ پٌل

 Envelope Distortionگغتشػ هی یاتذ.ؽکل صیش سا تشسعی کٌیذ.

 

 

 



 

 Wrap along single curve:ایي گضیٌَ سا اًتخاب کٌیذ .اًتخاب ایي گضیٌَ تَ ایي هؼٌاعت کَ ؽوا هی خْاُیذ ّکتْس 

هٌسٌی لشاس گیشد.یک  عتاسٍ دس ساعتای  

کلیک کٌیذ هٌْی کؾْئی اى تاص هی ؽْد.ؽکل صیشسا تشسعی کٌیذدس صیش ایي لغوت کادسی لشاس داسد کَ اگش سّی فلؼ اى   

 

سا اًتخاب کٌیذ.ّکتْس عتاسٍ عوت   Left ّخْد داسد.اگش گضیٌَ    Left,Right,Center دس هٌْی کؾْئی تاص ؽذٍ عَ گضیٌَ   

Center تاػث لشاس گشفتي عتاسٍ عوت ساعت کواى ّ اًتخاب   Right چپ کواًی کَ تشعین کشدٍ ایذ لشاس هی گیشد.اًتخاب   

ا هیؾْد.تاػث لشاس گشفتي عتاسٍ دس هشکض کواى تشعیوی ؽو  

Width Width هی تاؽذ،فؼال هیؾْد.دس کادس اگش ایي کادس سا تیک تضًیذ کادس صیش اى کَ   :Specify Envelope Width 



 ػذد دلخْاٍ سا ّاسد کٌیذ.ایي ػذد تاػث تغییش اًذاصٍ ػشك عتاسٍ تشعیوی ؽوا هیؾْد.ایي ػذد هی تْاًذ ػشك عتاسٍ سا 

ایي لغوت سا تشداسیذ ّ اى سا غیش فؼال کٌیذ. ؽوا هی تْاًیذ تیککاُؼ یا افضایؼ دُذ.  

لقذ داسیذ عتاسٍ دس ،ایي دکوَ تَ ؽوا اهکاى هی دُذ هٌسٌی هْسد ًظش خْد سا اًتخاب کٌیذ.هٌسٌی کَ  :Select Curve 

 ساعتای اى لشاس گیشد.پظ سّی ایي دکوَ کلیک کٌیذ.عپظ سّی کواًی کَ تشعین کشدیذ کلیک کٌیذ تا اًتخاب ؽْد.

لغوت عَ گضیٌَ هختلف ّخْد داسد کَ ؽوا هی تْاًیذ تَ دلخْاٍ یکی اص اًِا سا اًتخاب کٌیذ. دس ایي :Number Of Copies 

 One-Stretch To Fit: کواى اًتخاتیاًتخاب ایي گضیٌَ تاػث هیؾْد،عتاسٍ تشعیوی ؽوا تَ لذسی کؾیذٍ ؽْدکَ اًذاصٍ  

سا تضًیذ تا ًتیدَ سا تثیٌیذ.)ؽکل صیش(  Apply ؽْد.تا اًتخاب ایي گضیٌَ دکوَ ؽوا   

 

 Many-Best Fit:اًتخاب ایي گضیٌَ تاػث هی ؽْد.تَ لذسی اص عتاسٍ کپی ایداد ؽْد کَ توام هٌسٌی سا تپْؽاًذ.ُوچٌیي

 تا کوی دلت دس هی یاتیذ کَ ؽکل عتاسٍ ؽثیَ ساعتای کواى تشعیوی ؽوا تغییش هی کٌذ.دس ایي هشزلَ اص هٌْی کؾْئی تاال

ب کٌیذ تا عتاسٍ ُا دس عوت ساعت کواى لشاس گیشًذ.)ؽکل صیش(سا اًتخا  Right گضیٌَ   

سا تضًیذ تا ًتیدَ سا تثیٌیذ.  Apply دکوَ   



 

کَ دس صیش اى لشاس داسد فؼال هی ؽْد.ایي   Copies تا اًتخاب ایي گضیٌَ کادس :Many-Specify number of copies 

تایپ کشدیذ،عتاسٍ تْلیذ ؽْد ّ دس ساعتای کواى لشاس گیشد.  Copies گضیٌَ تاػث هیؾْد تَ تؼذاد ػذدی کَ دس کادس   

سا اًتخاب کٌیذ.تا عتاسٍ ُا دس هشکض  Center سا دس کادس کپی ّاسد کٌیذ ّ اص هٌْی کؾْئی تاال گضیٌَ 0تَ هْس هثال ػذد    

سا تضًیذ تا ًتیدَ سا تثیٌیذ.  Apply لشاس گیشًذ.زال دکوَکواى    

 



 

 دس هثال تاال یادگشفتَ ایذ کَ چگًَْ یک ّکتْس سا دس ساعتای یک هٌسٌی لشاس دُیذ.اها دس هثالی دیگش تَ ؽوا هی اهْصین 

 کَ چگًَْ یک ّکتْس سا دس ساعتای دّ هٌسٌی لشاس دُیذ.تَ هْسی کَ تخؾی اص ّکتْس ؽثیَ ساعتای هٌسٌی تاالیی ّ 

ؽثیَ ساعتای هٌسٌی پاییٌی ؽْد. ،تخؼ دیگش ّکتْس  

یک ّکتْس عتاسٍ ّ دّ کواى تا اًذاصٍ هختلف تکؾیذ.عتاسٍ سا اًتخاب کٌیذ تا تَ سًگ تٌفؼ دس ایذ.اتتذا ُواًٌذ ؽکل صیش   

سا اًتخاب کٌیذ تا پٌل ایي اتضاس دس عوت ساعت ففسَ تاص ؽْد.   Envelope Distortion عپظ اتضاس   

گغتشػ یاتذ.   Envelope Distortion سا تیک تضًیذ تا پٌل  Use Existing Curve ٌَگضی 

 

 

 

هْخْد دس صیش اى فؼال دّ دکوَسا اًتخاب کٌیذ.تا اًتخاب ایي گضیٌَ  Wrap Between 2Curve گضیٌَ ،پظ اص گغتشػ پٌل  

 هی ؽْد .ایي دّ دکوَ تشای اًتخاب دّ هٌسٌی کاستشد داسد.

سّی کواًی کَ تَ ػٌْاى هٌسٌی تاالیی دس ًظش گشفتَ ایذ کلیک کٌیذ.سّی ایي دکوَ کلیک کٌیذ.عپظ  :Select Top Curve 

 Select Bottom Curve:پظ اص اًتخاب هٌسٌی تاالیی،سّی ایي دکوَ کلیک کٌیذ.عپظ سّی کواًی کَ تَ ػٌْاى هٌسٌی 



 پاییٌی دس ًظش گشفتَ ایذ کلیک کٌیذ.

 

 

 

سا اًتخاب کٌیذ.تا ّکتْس    One –Stretch To Fit ٌَگضی  Number Of Copies پظ اص اًتخاب هٌسٌی ُا،اص لغوت   

 عتاسٍ تَ لذسی کؾیذٍ ؽْد کَ اًذاصٍ دّ کواى ؽْد.دس ایي زالت لغوت تاالیی عتاسٍ ؽثیَ ساعتای هٌسٌی تاالیی ّ لغوت

سا تضًیذ.  Apply اعت دکوَپاییي عتاسٍ ؽثیَ ساعتای هٌسٌی پاییٌی هی ؽْد.تشای دیذى تغییشات الصم    

 کاستشد دّ گضیٌَ پاییٌی ُن هاًٌذ هْاسد گفتَ ؽذٍ دس تاال هی تاؽذ.

 ؽکل صیش ًتیدَ کاس سا ًؾاى هی دُذ.



  

Block Copy / Rotate 

هی تاؽذ.اتضاسی کَ دس زالت ػادی   Vector Tools یکی دیگش اص اتضاسُای هْخْد دس :Block Copy /Rotate 

ّکتْس ّ اًتخاب اى ّکتْس،ایي اتضاس فؼال هی ؽْد. غیش فؼال هی تاؽذ.ّلی تَ هسل سعن  

:Block Copy / Rotate کاستشد اتضاس   

Copy/Pase ایي اتضاس تاػث ایداد چٌذیي کپی اص ّکتْس اًتخاتی ؽوا هیؾْد.دس ّالغ تَ خای ایٌکَ ُش تاس تْعیلَ ایکْى   

 اص ّکتْس اًتخاتی خْد،کپی تِیَ کٌیذ.اص ایي اتضاس اعتفادٍ کٌیذ.ُوچٌیي ایي اتضاس تاػث هی ؽْد ّکتْسُای کپی ؽذٍ تَ 

 فْست هاتشیکغی یا دایشٍ ای دس ففسَ لشاس گیشًذ.تشای دسک تِتش هطالة هثال صیش سا دًثال کٌیذ.

 هثال:

ى دس هشکض ففسَ تاؽذ تاص کٌیذ.اتضاس دایشٍ سا اًتخاب کٌیذ ّکَ هسْس هختقات اهیلی هتش 555*555ففسَ ای تا اًذاصٍ   

هیلی هتش دس هختقات ففش ّ ففش تشعین کٌیذ.پظ اص تشعین دایشٍ سّی اى کلیک کٌیذ تا اًتخاب ؽْد 25ّدایشٍ ای تا لطش  

سا اًتخاب کٌیذ تاپٌل   Block Copy/Rotate تَ سًگ تٌفؼ دس ایذ.عپظ اص پٌل ّکتْس تْلض اتضاس   



دس عوت ساعت ففسَ تاص ؽْد.  Block and Copy Rotate 

   

ایي گضیٌَ تاػث ایداد کپی هاتشیکغی اص دایشٍ اًتخاتی هی ؽْد.ایي گضیٌَ سا اًتخاب کٌیذ.  :Block Copy 

تَ ُوشاٍ تؼذاد عطش ّ کپی ایداد ؽذٍ سافافلَ اتتذای ّکتْس تشعیوی ؽوا تا اتتذای  تخؼ ایي  :Distance are offsets 

 عتْى هؾخـ هی کٌذ.

سا دس ایي 65فافلَ اتتذای دایشٍ ای کَ اًتخاب کشدیذ تا اتتذای دایشٍ ای کَ کپی هی ؽْد سا ًؾاى هی دُذ.ػذد :X offsete 

تاؽذ. 45هی تاؽذ.پظ فافلَ اًتِای دایشٍ تا اتتذای دایشٍ تؼذی تایذ  25کادس ّاسد کٌیذ.لطش دایشٍ تشعیوی ؽوا   

سا تایپ کٌیذ. 3هی کٌذ .ػذد تؼذاد عتْى ُا سا هؾخـ  :Number of Columns 

سا تایپ کٌیذ. 05ًؾاى هی دُذ.ػذد   Y فافلَ اتتذای دایشٍ اًتخاتی تا اتتذای دایشٍ کپی ؽذٍ سا دس خِت هسْس   :Y offsete 

سا تضًیذ.ّ ًتیدَ سا تثیٌیذ.  Apply سا ّاسد کٌیذ.دس اخش دکوَ 2تؼذاد عطش سا هؾخـ هی کٌذ.ػذد   :Number of Rows 

 



 

 

:2هثال  

هیلی هتش تاص کٌیذ.یک عتاسٍ دس هختقات ففش ّ ففش سعن کٌیذ.ّکتْس سا اًتخاب،555*555ففسَ خذیذی تا اًذاصٍ   

دس عوت ساعت ففسَ تاص ؽْد.  Block and Copy Rotate کلیک کٌیذ.تا پٌل Block Copy/Rotate عپظ سّی اتضاس   

ساتشای ایداد کپی هاتشیکغی اًتخاب کٌیذ.  Block Copy دس پٌل تاص ؽذٍ گضیٌَ   

فلَ اًتِای ّکتْس اّل تا اتتذای ّکتْس دّم سا هؾخـ هی کٌذ.تشای تؼییي فافلَ دس ایي تخؼ فا  :Distance are gaps 

کادس ُای صیش سا پش کٌیذ.  X,Y خِت هسْس   

 



سا تایپ کٌیذ 45هی تاؽذ.ػذد  X هؾخـ کٌٌذٍ فافلَ اًتِای دایشٍ اّل تا اتتذای دایشٍ دّم دس خِت هسْسایي کادس   :X gap 

سا ّاسد کٌیذ. 3تؼذادعتْى ُا دس ایي کادس هؾخـ هی ؽْد .ػذد  :Number of Columns 

سا تایپ کٌیذ.65هی تاؽذ.ػذد Yایي کادس هؾخـ کٌٌذٍ فافلَ اًتِای دایشٍ اّل تا اتتذای دایشٍ دّم دس خِت هسْس:Y gap 

سا ّاسد کٌیذ. 2ُا دس ایي کادس هؾخـ هی ؽْد ػذد شتؼذاد عط :Number of Rows 

هْط سا سّی ًام ّ ػولکشد اًِا تغییش هی کٌذ.،دس صیش ایي تخؼ دّ دکوَ ّخْد داسد کَ تا کلیک سّی ُش یک اص اًِا   

ک کٌیذ .عپظ دّتاسٍ هْط سا دکوَ ُا تثشیذ ّ سّی دکوَ لشاس دُیذ.ًام دکوَ دس صیش اى ًْؽتَ هی ؽْد.سّی دکوَ کلی  

 سّی اى لشاس دُیذ .هی تیٌیذ ًام اى تغییش کشدٍ اعت. یمیٌا تا تغییش ًام ،ػولکشد اى ُن تغییش هی کٌذ.

  Copy from left to right:اگش دکوَ دس ایي زالت تاؽذ. کپی ُا دس عوت ساعت عتاسٍ ایداد هی ؽًْذ.

چپ عتاسٍ ایداد هی ؽًْذ.اگش دکوَ دس ایي زالت تاؽذ کپی ُا دس عوت  :Copy from right to left 

 Copy from bottom to top:اگش دکوَ دس ایي زالت تاؽذ.کپی ُا دس تاالی عتاسٍ ایداد هی ؽًْذ.

اگش دکوَ دس ایي زالت تاؽذ کپی ُا دس پاییي عتاسٍ ایداد هی ؽًْذ.  :Copy from top to bottom 

سا تضًیذ.  Apply ًتیدَ کاس دکوَدس اخش تشای دیذى    

 ؽکل ُای صیش سا تشسعی کٌیذ.

 

 

 



 

 

 

 

 



:3هثال  

اص پٌل ّکتْس تْلض کلیک کٌیذ.  Create Vector Text هیلی هتش تاص کٌیذ .سّی اتضاس 555*555ففسَ ای تا اًذاصٍ    

کلیک کٌیذ.  Block Copy /Rotate سّی ففسَ کلیک کٌیذ ّ هتي خْد سا تایپ کٌیذ .هتي سا اًتخاب ّ عپظ سّی اتضاس   

دس عوت ساعت ففسَ تاص هی ؽْد.   Block  Copy/Rotate پٌل   

.دّساى داؽتَ تاؽذ دسخَ 365 تازْل هسْس هختقات  ایداد کٌین کَ کپی اص هتي0هی خْاُین   

Block Copy/Rotateّاسد کٌیذ. پظ هْاسد صیش سا دس پٌل   

 Rotate Copy:ایي گضیٌَ سا تشای ایداد کپی دایشٍ ای اًتخاب کٌیذ.

هی تاؽذ.چْى هی خْاُین چشخؼ زْل هسْس   X ایي کادس هؾخـ کٌٌذٍ چشخؼ زْل هسْس  :Rotation Center X 

 هختقات تاؽذ .پظ ػذد ففش سا دس ایي کادس ّاسد کٌیذ.

هی تاؽذ.ػذد ففش سا ّاسد کٌیذ.  Y ایي کادس هؾخـ کٌٌذٍ چشخؼ زْل هسْس  :Rotation Center Y 

دسخَ دس ففسَ دّساى یاتٌذ.  365سا ّاسد کٌیذ تا کپی ُا  365ایي گضیٌَ سا اًتخاب کٌیذ ّ دس کادس صیش اى صاّیَ  :Total 

ّاسد کٌیذ.سا  0ایي کادس تؼییي کٌٌذٍ تؼذاد کپی ُا ،دس ففسَ هی تاؽذ.ػذد  :Number of Objects 

 ؽکل صیش سا تَ دلت هطالؼَ کٌیذ.

 



کپی دس ففسَ ایداد هیؾْد. 0سا تضًیذ تا ًتیدَ سا تثیٌیذ.  Apply دکوَ   

 

 

:4هثال  

Block Copy/Rotate هیلی هتش هتٌی سا تایپ کٌیذ. هتي سا اًتخاب کٌیذ ّ سّی اتضاس555*555دس ففسَ ای تا اًذاصٍ    

پٌل اى تاص ؽْد.کلیک کٌیذ تا   

دّساى داؽتَ تاؽٌذ تَ گًَْ ای کَ، صاّیَ  تیي ُش کپی تا 45ّ45کپی اص هتي ایداد کٌین کَ زْل هختقات  4هی خْاُین   

.دسخَ تاؽذ 45کپی لثلی ّ تؼذی خْد   

 Rotate Copy:سا تشای ایداد کپی دّساًی یا دایشٍ ای اًتخاب کٌیذ.

سا ّاسد کٌیذ. 45دس ایي دّ کادس ػذد  :Rotate Center X,Rotate Center Y 

سا دس کادس صیش 45دس خَ تاؽذ.پظ ایي گضیٌَ سا اًتخاب ،ّ صاّیَ  45چْى هی خْاُین صاّیَ تیي دّ کپی  :Incremental 

 ّاسد کٌیذ.

سا ّاسد کٌیذ. 4ایي کادس تؼذاد کپی ُا سا هؾخـ هی کٌذ .پظ ػذد  :Number of Objects 

دسخَ  هی تاؽذ. 45صاّیَ ُش یک ًغثت تَ تؼذی پٌح هتي دس ففسَ داسین کَ   Apply دس ایي زالت پظ اص صدى دکوَ   



 

 

 

 

Spline Vectors 

ّلتی هٌسٌی سعن تشای دسک تِتش ایي اتضاس کَ دس پٌل ّکتْس ادیتیٌگ ّخْد داسد .الصم تَ رکش یکغشی اص ًکات هی تاؽذ.  

Spanگْیٌذ.ُش اعپي هوکي اعت تَ فْست  هی کٌیذ.ایي هٌسٌی اص لغوت ُای هختلفی تؾکیل هی ؽْد کَ تَ ایي لغوت ُا   

 یک خو هغتمین یا خطی خویذٍ  تاؽذ.تشای ایٌکَ تفِویذ هٌسٌی کَ سعن هی کٌیذ اص چٌذ اعپي تؾکیل ؽذٍ اعت تَ فْست 

 صیش ػول کٌیذ.

Nسا اص ففسَ کلیک تضًیذ.هی تیٌیذ دس هْل خو دلخْاٍ سعن کٌیذ .عپظ خو سا اًتخاب ّ دکوَاتتذا تا اتضاس پلی الیي یک    

 هٌسٌی تؼذادی هکؼة اتی لشاس گشفتَ اعت .فافلَ ُش دّ هکؼة سا یک اعپي گْیٌذ.



 

Spline vector:تا اعتفادٍ اص ایي اتضاس هی تْاًین اعپي ُای فاف سا اص هٌسٌی ززف ّ اى سا تثذیل تَ کاستشد اتضاس   

یکغشی اص خطْه فاف تا اًذاصٍ هْسد ًظش سا دس هٌسٌی زفع کٌین.ایي کاسُا تاػث تغییشخطْه هٌسٌی کٌین ّ یا ایٌکَ   

 دس هٌسٌی تشعین ؽذٍ ؽوا هی ؽْد.

 دس ّالغ ایي اتضاس پلی الیي سا تَ هٌسٌی تثذیل هی کٌذ.

ؼال ؽْد.سّی اتضاس تا اعتفادٍ اص اتضاس پلی الیي هٌسٌی سعن کٌیذ.عپظ هٌسٌی سا اًتخاب کٌیذ تا اتضاس اعپالیي ّکتْس ف  

 اعپالیي کلیک کٌیذ تا پٌدشٍ اعپالیي ّکتْس تاص ؽْد.

 

 

 دس پٌدشٍ تاص ؽذٍ،کادسی تَ ًام تْلشاًظ ّخْد داسد.تا اعتفادٍ اص ایي کادس تؼییي هی کٌیذ کَ هٌسٌی ؽوا پظ اص اعتفادٍ

س کادس ّاسد کٌیذ.اص اعپالیي ،تا هٌسٌی تشعین ؽذٍ چمذس اختالف داؽتَ تاؽذ.همذاس یک دسفذ سا د  

اهالػاتی اص پلی الیٌی کَ تشعین کشدٍ ایذ ّخْد داسد. پلی الیٌی کَ ها  Selected Vector Information دس لغوت   

هٌسٌی ّ تذّى خو فاف ّ کواى  هی تاؽذ . 7تشعین کشدٍ این ؽاهل   

 



 

پلی الیٌی   Brziers تیٌیذ کَ تؼذاد ایي گضیٌَ سا اًتخاب کٌیذ عپظ دکوَ اعپالیي سا تضًیذ هی   :Ignore Straight Spans 

اًتخاب ایي گضیٌَ یؼٌی خطْه فاف هْخْد دس پلی الیي سا ززف کي.تا افضایؼ هی یاتذ. 24کَ ها سعن کشدٍ این تَ   

 

 



 

 Preserve Straight Span:اًتخاب ایي گضیٌَ ّ ّاسد کشدى ػذد هْسد ًظش دس کادس صیش اى ،تَ ؽوا اهکاى هی دُذ.

پظ اص ّاسد کشدى ػذد دکوَ اعپالیي سا تضًیذ.تا اًذاصٍ تضسگتش اص ػذدی کَ دس کادس ّاسد کشدیذ سا ًگَ داسد. خطْه فاف  

تثیٌیذ.  Selected Vectors Information ّ تغییشات سا دس لغوت   

 

Arc Fit Vectors 

ػول کٌیذدس پٌل ّکتْس ادیتیٌگ لشاس داسد.ّ تاػث تثذیل اعپي ُا تَ کواى هی ؽْد.تذیي فْست   Arc Fit Vectors اتضاس   

Arc Fit Vectors اتتذا تا اتضاس پلی الیي خطْهی سعن کٌیذ.عپظ دس زالی کَ خو ؽوا دس زال اًتخاب اعت سّی اتضاس   

هٌسٌی ّخْد داسد. 23خو ّ  0کلیک کٌیذ.دس پلی الیٌی کَ ها سعن کشد این   

 

 

 

 



ػذد هی سعذ.  37تؼذاد کواى ها تَ   FitArc کلیک سّی دکوَپظ اص    

 

 

 

Pase along curve 

 Pase along curve:اتضاسی اعت اص پٌل ّکتْس ادیتیٌگ.کَ تا اعتفادٍ اص اى هی تْاى ُش اتدکتی سا دس اهتذاد هٌسٌی هْسد

 ًظش کپی کشد.

 

 تشای دسک تِتش ایي اتضاس هثال صیش سا اًدام دُیذ.

اتتذا یک عتاسٍ دس ففسَ تکؾیذ.عپظ تا اعتفادٍ اص اتضاس پلی الیي یک :1هثال  

Pase along curveکلیک کٌیذ تا پٌدشٍ اى تاص ؽْد.پظ اص تاص ؽذى پٌدشٍ اتتذا  هٌسٌی تَ دلخْاٍ سعن کٌیذ.سّی اتضاس   

ففسَ کلیک سّی هٌسٌی کلیک کٌیذ.ایي کاس تاػث  Shift .عپظ تا ًگَ داؽتي کلیذسّی عتاسٍ کلیک کٌیذ تا اًتخاب ؽْد   

سا اًتخاب ّ عپظ دس کادس  Specify Numberٌَهی ؽْد عتاسٍ دس اهتذاد هٌسٌی کپی ؽْد.زال اص پٌل تاصؽذٍ گضی 



Pase ػذد عتاسٍ دس اهتذاد هٌسٌی کپی هی ؽْد.ؽکل صیش سا 0  سا ّاسد کٌیذ .تا صدى دکوَ 0ػذد  Number Of Copies 

 تشسعی کٌیذ.

 

 ًتیدَ:

 

اص ُن دس هْل هٌسٌی کپی ؽًْذ. 05یک هٌسٌی ّ یک عتاسٍ دس ففسَ تشعین کٌیذ.هی خْاُین عتاسٍ ُا تا فافلَ  :2هثال  

تاص ؽْد.تؼذ اص تاص ؽذى ایي پٌدشٍ اتتذا    Pase along curve کلیک کٌیذ تا یٌدشٍ   Pase along curve پظ سّی اتضاس   

سا اًتخاب کٌیذ.  Specify Distance ًگَ داؽتي کلیذ ؽیفت هٌسٌی سا اًتخاب کٌیذ.اص پٌدشٍ تاص ؽذٍ گضیٌَعتاسٍ ّ عپظ تا   

 تا اًتخاب ایي گضیٌَ تَ ًشم افضاس هی گْیین، هی خْاُین عتاسٍ ُا تا فافلَ ای کَ دس کادس صیش هؾخـ هی کٌین اى لذس کپی

Distance Between Copies 05فافلَ تیي دّ کپی سا هؾخـ هی کٌین.ػذد   سٌی سا پش کٌٌذ.دس کادسؽًْذ کَ هْل هٌ   



سا تضًیذ.اًتخاب ایي گضیٌَ یؼٌی فافلَ تیي کپی ُا تشاتش تاؽذ.ؽکل صیشسا   Make Spacing Even سا تایپ کٌیذ.تیک   

 تشسعی کٌیذ.

 

 

Fillet Vector with an arc 

اهْصػ هی دُین.د.ها تا دّ هثال صیش کاس کشدى تا ایي اتضاس سا تَ ؽوا ي اتضاس دّ کاستشد تغیاس هِن داسای  

تا ایي اتضاس هی تْاًین گْؽَ ُای تیض ّکتْس سا تا ؽؼاع دلخْاٍ تَ فْست گشد دساّسین.تَ هْس هثال یک چٌذ :1هثال  

Fillet Vector with an arcکلیک هی کٌین تا پٌدشٍ اى تاص ؽْد.دس پٌدشٍ تاص  ملؼی تشعین هی کٌین.عپظ سّی اتضاس   

ملؼی کَ هی خْاُین گْؽَ ها تیي اًِا گشد ؽْد کلیک هی کٌین.سا اًتخاب هی کٌین.عپظ سّی دّ  Insert Filletٌَؽذٍ گضی 

سا تغییش دُیذ عپظ سّی دّ ملغ اص ؽکل هْسد ًظش کلیک کٌیذ تا گْؽَ ُای ها تیي  Fillet Raduseهی تْاًیذ ػذد کادس 

 دّ ملغ تا تْخَ تَ ػذد تؼییي ؽذٍ گشد ؽًْذ.ؽکل صیش سا تشسعی کٌیذ.

 

 



 

 

 

 

 

تا اعتفادٍ اص ایي اتضاس هی تْاًیذ،ّکتْس تاص خْد سا تثٌذیذ.تذیي فْست کَ دّ ملغ تاص اًمذس اهتذاد هی یاتٌذ کَ :2هثال   

 یکذیگش سا لطغ کٌٌذ.تشای هثال ؽکل صیش سا کَ یک ّکتْس تاص اعت سا تشعین کٌیذ.عپظ اتضاس  

ؽذٍ،گضیٌَسااًتخاب کٌیذ تا پٌدشٍ اى تاص ؽْد.اص پٌدشٍ تاص  Fillet vector with an arc 



 Extend/Trim Line To Intersectionسا اًتخاب کٌیذ.

 

 

 زال سّی دّ ملؼی کَ تایذ اهتذاد یاتٌذ کلیک کٌیذ.هی تیٌیذ کَ ّکتْس تَ ؽکل صیش دس هی ایذ.

 

 

 

Offset Vector 

Offset Vector اص پٌل ّکتْسادیتیٌگ کلیک کٌیذ. کٌیذ.هغتطیل سا اًتخاب ّ سّی اتضاساتتذا یک هغتطیل سعن    

   تاص ؽْد. تا پٌدشٍ اى



 

 

 

.فافلَ تیي هغتطیل ُایی کَ ایداد هی ؽْد سا تؼییي هی کٌذ.ػذدی کَ دس ایي کادس ّاسد هی ؽْد :Offset Distance 

 Outwards/Right:اًتخاب ایي گضیٌَ تاػث هی ؽْد هغتطیل خذیذ دس خاسج اص هغتطیل تشعیوی ایداد ؽْد.

 



Offsetکلیک کٌیذ ًتیدَ تَ اًتخاب ایي گضیٌَ تاػث هیؾْدگْؽَ ُای هغتطیل خذیذ گشد ؽْد.زال سّی دکوَ   :Radiused 

 فْست صیش دس هی ایذ.

 

اتتذا هغتطیلی سعن کٌیذ،عپظ تا اًتخاب اى سّی اتضاس افغت ّکتْس کلیک کٌیذ تا پٌدشٍ اى تاص ؽْد.اس پٌدشٍ تاص :2هثال   

ذ.اًتخاب ایي گضیٌَ تاػثسا اًتخاب کٌی   Both Sides ٌَّاسد کٌیذ.عپظ گضی Offset Distance سا دس کادس 05ؽذٍ ػذد    

 هی ؽْد دّ هغتطیل یکی دس داخل ّ دیگشی دس خاسج اص هغتطیلی کَ تشعین کشدٍ ایذ ایداد ؽْد.

 

 

فْست پخ تاؽذ.ب ایي گضیٌَ تاػث هی ؽْد،گْؽَ  ُای هغتطیل ایداد ؽذٍ تَ سااًتخاب کٌیذ.اًتخا Chamfered زال گضیٌَ   



 

 

Delet Original vectorsسا تضًیذ. اگش تخْاُین هغتطیل اّسخیٌال ها پظ اص افغت ززف ؽْد.تیک گضیٌَ   

Mirror Vectors 

 تشای ایداد لشیٌَ دس ساعتای تاال ،پاییي،چپ ،ساعت ّ...اص ایي اتضاس اعتفادٍ هی کٌین.تشای ؽشّع یک عتاسٍ تشعین کٌیذ

اص پٌل ّکتْسادیتیٌگ کلیک کٌیذ تا پٌدشٍ اى تاص ؽْد.  Mirror Vector ّ عپظ اى سا اًتخاب کٌیذ.زال سّی اتضاس   

 

 



Topکلیک کٌیذ.عتاسٍ تَ عوت تاال لشیٌَ هی ؽْد.تا کلیک سّی گضیٌَ ُای دیگش تغییشات سا  اص پٌدشٍ تاص ؽذٍ سّی   

 تشسعی کٌی

. د  

هی خْاُین ّکتْس سا زْل یک خو ساعت لشیٌَ کٌین.تشای ایٌکاس اتتذا یک دایشٍ تَ ُوشاٍ یک خو ساعت سعن :2هثال  

Mirror Vectorکلیک کٌیذ.اص پٌدشٍ تاص ؽذٍ سّی گضیٌَ کٌیذ.عپظ ُش دّ ّکتْس سا اًتخاب ّ سّی اتضاس   

 About Lineکلیک کتیذ.دایشٍ ًغثت تَ خو لشیٌَ هی ؽْد.

 



Node Editing 

 اتضاس ًْدادیتیٌگ تشای ایداد تغییشات سّی ّکتْس، تا اعتفادٍ اص ًماه تؾکیل دٌُذٍ اى ّکتْس کاستشد داسد.تَ ػثاست دیگش 

 تا خا تَ خا کشدى ًماه ُش ّکتْس اى سا تغغیش هی دُذ.تَ هثال صیش تْخَ کٌیذ.یک تینی دس ففسَ تشعین کٌیذ.

سا اًتخاب کٌیذ.  Node Editing اتضاس   

 

ًتخاب ایي اتضاسچِاس ًمطَ اتی سًگ دس اهشاف تینی ظاُش هی ؽْد.ؽوا هی تْاًیذ تا دساگ کشدى یا تا کلیک کشدى تا ا  

دّ ًمطَ تاال ّ پاییي ،سّی ًماه اًِا سا اًتخاب کٌیذ.ًماه اًتخاب ؽذٍ تَ سًگ لشهض دس هی ایٌذ.ها دس ایٌدا تا دساگ کشدى   

ت هْط تَ عوت پاییي زشکت هی دُین تا تَ ؽکل للة دس ایذ.ؽکل صیشسا اًتخاب هی کٌین .عپظ ًماه سا تا زشک  

 

 

Transform Vector 

تشای فؼال ؽذى ایيتَ خا،تغییش اًذاصٍ؛چشخؼ ّ یا اػْخاج دُیذ. تا اعتفادٍ اص اتضاس تشًغفْسم هی تْاًیذ ،ّکتْس خْد سا خا  

اًتخاب ّکتْس تشعیوی اتضاس تشًغفْسم فؼال هی ؽْد.اتضاس تایذ اتتذا یک ّکتْس تَ دلخْاٍ دس ففسَ سعن کٌیذ.عپظ تا   

 سّی اتضاس کلیک کٌیذ تا پٌدشٍ اى تاص ؽْد.دس ؽکل صیش کاستشد لغوت ُای هختلف پٌدشٍ تْمیر دادٍ هی ؽْد.



 

 

 

Position Size Align Vectors Panel 

تشای ُن ساعتا کشدى تشداسُا دس ففسَ اعتفادٍ هی ؽْد.  Position Size Align Vectors اص پٌل   

 

عپظ خو ساعت سا اًتخاب ،تا ًگَ داؽتي کلیذاتتذا یک خو ساعت ّ یک هغتطیل تشعین کٌیذ.،تشای ؽشّع کاس تا ایي پٌل   



Align Leftکلیک کٌیذ.هی تیٌیذ خو تا عوت چپ ففسَ کلیذ،هغتطیل سا ُن اًتخاب کٌیذ.دس اخش سّی اتضاس    Shift 

ساتشسعی کٌیذ. هغتطیل ُن ساعتا ؽذٍ اعت.ؽکل صیش  

 

 

 Align Rightتاػث هی ؽْد خطذس عوت ساعت هغتطیل لشاس گیشد.

یک هغتطیل ّ یک خو دس تاالی اى سعن کٌیذ.اتتذاخو ّ عپظ تا ًگَ داؽتي کلیذ ؽیفت،هغتطیل سا اًتخاب کٌیذ.:2هثال   

خو تا تاالی هغتطیل ُن ساعتا هی ؽْد.ؽکل صیشکلیک کٌیذ. Align Topزال سّی اتضاس 

 

 



 

 Align Bottomتاػث هی ؽْد خو دس پاییي هغتطیل لشاس گیشد.

یک هغتطیل ّیک دایشٍ ُواًٌذ ؽکل صیش تشعین کٌیذ.اتتذا دایشٍ ّعپظ تا ًگَ داؽتي کلیذ ؽیفت هغتطیل سا اًتخاب:3هثال  

کٌیذ.دایشٍ دس ساعتای افمی دس هشکض هغتطیل لشاس هی گیشد.کلیک  Center Horizantally اخش سّی اتضاسکٌیذ.دس    

 

 

Center Verticallyتاػث هی ؽْد،دایشٍ دس ساعتای ػوْد دس هشکض هغتطیل لشاس گیشد. گضیٌَ   

Center In Pageهغتطیل یک هغتطیل دس گْؽَ ای اص ففسَ تشعین کٌیذ تا اًتخاب هغتطیل ّ کلیک سّی اتضاس:4هثال   

 دس هشکض ففسَ لشاس هی گیشد.

 



 

 

 

 

 

Group Merge Join Trim Vectors Panel 

 Group Merge Join Trim Vectors Panel:تشای اؽٌایی تا اتضاسُای هْخْد دس ایي پٌل هثالِای صیش سا دًثال کٌیذ.

 

هغتطیل ّ دایشٍ ای ُوچْى ؽکل صیش سعن کٌیذ.ُش دّ ّکتْس سا اًتخاب ّ عپظ سّی اتضاس گشّپ کلیک : Groupهثال 

  ها تثذیل تَ یک ّکتْس هی ؽًْذ تَ گًَْ ای کَ تا زشکت دادى هغتطیل ،دایشٍ ُن کٌیذ.تا کلیک کشدى گشّپ،دّ ّکتْس

 زشکت هی کٌذ.



 

 تشای ایٌکَ ّکتْسُا سا اى گشّپ کٌین.یؼٌی اص زالت گشّپ دس تیاّسین،تایذ اتتذا ّکتْس گشّپ ؽذٍ سا اًتخاب ّ عپظ سّی

کلیک کٌیذ.هی تیٌیذ ّکتْس ها تثذیل تَ دّ ّکتْس هغتطیل ّ دایشٍ ؽذٍ اعت.تَ هْسی کَ اگش سّی دایشٍ  UnGroup اتضاس   

 کلیک کٌین ّ اى سا خا تَ خا کٌین ،هغتطیل ُیچ زشکتی ًوی کٌذ.

 

هی تْاًیذ دّ یا چٌذ ّکتْس سا تَ گًَْ ای تا ُن تشکیة کٌیذ کَ  Weld Vectors اتضاستا اعتفادٍ اص   :Weld Vectors هثال   

 لغوت ُای هؾتشک تیي اًِا یکی ؽْد.تَ هْس هثال یک هغتطیل ّ دایشٍ ُوچْى ؽکل صیش سعن کٌیذ.دّ ّکتْس سا اًتخاب

Weld Vectorsکلیک کٌیذ.ًتیدَ سا تشسعی کٌیذ. کٌیذ ّ سّی اتضاس   

 



 

داسًذ، سا تذعت اّسیذُش گاٍ ازتیاج داؽتیذ لغوت هؾتشک تیي دّ ّکتْسسا کَ تا ُن تذاخل  :Intersect Vectors هثال   

 اصایي اتضاس اعتفادٍ کٌیذ.تَ هْس هثال دایشٍ ّ تینی ُوچْى ؽکل صیش سعن کٌیذ.تؼذ اى دّ سا اًتخاب ّ سّی اتضاس

 Intersect Vectorsکلیک کٌیذ تا لغوت هؾتشک تیي دّ ّکتْس تالی تواًذ.

 

 

سعن کٌیذ.اتتذا سّی هغتطیل کلیک کٌیذ تا اًتخابیک هغتطیل ّ یک دایشٍ ُوچْى ؽکل صیش  :Subtract Vectors هثال   

دایشٍ اص کلیک کٌیذ.تا کلیک سّی ایي اتضاس ّکتْس Subtract Vector ؽْد.عپظ سّی دایشٍ کلیک کٌیذ.زال سّی اتضاس   

 ّکتْس هغتطیل ززف هی ؽْد.ؽکل صیش سا تشسعی کٌیذ.



 

 

 

تذاخل داسًذ سا اص هسل تذاخل خذا هی کٌٌذ.تَ هْس هثال دّ هغتطیلایي اتضاس ّکتْسُایی کَ تا ُن  :Trim Vectors هثال   

Trim Vectorکلیک کٌیذ. ّ عپظ سّی اتضاس دّ ّکتْس سا اًتخابُواًٌذ ؽکل صیش سعن کٌیذ.   

 

 زال سّی یکی اص ّکتْسُا کلیک کٌیذ ّ اى سا خا تَ خا کٌیذ.ؽکلی ُوچْى ؽکل صیش تذعت هی اّسیذ.



 

Join Vectors With Line:اتقال دّ ّکتْس تَ ُن تْعو یک خو هغتمین. هثال   

Join Vectors With Lineکلیک کٌیذ.هی تیٌیذ دّ دّ خو ُواًٌذ ؽکل صیش سعن کٌیذ.دّ خو سا اًتخاب ّ سّی اتضاس   

 ّکتْس تَ ُن ّفل ؽذٍ اًذ.

 

 

 

Join Vectors With A Curve:دّ خو ُواًٌذ ؽکل صیش تکؾیذ.عپظ تا اًتخاب دّ خو سّی اتضاس هثال   

 Join Vectors With a Curveکلیک کٌیذ.هی تیٌیذ دّ خو تْعو یک هٌسٌی تَ ُن ّفل ؽذٍ اًذ.



 

 

 

Join Vectors By Moving Ends:دّ خو ُواًٌذ ؽکل صیش سعن کٌیذ.دّ خو سا اًتخاب ّ سّی اتضاس هثال   

 Join Vectors By Moving Endsکلیک کٌیذ تا اًتِای دّ خو تَ ُن هتقل ؽًْذ.

 



 

ا تْعواص ایي اتضاس صهاًی اعتفادٍ هی کٌین کَ تخْاُین ّکتْسی یکپاسچَ اها تاص س :Close Vectors With A Lineهثال 

Close Vectors With Lineخطی فاف تثٌذین.پظ ؽکلی ُواًٌذ ؽکل صیش سعن کٌیذ .اى سا اًتخاب ّ عپظ سّی اتضاس 

ّکتْس تْعو یک خو تغتَ ؽْد.کلیک کٌیذ تا   

 

Close Vectors With A Curveسا اًتخاب کٌیذ تا ّکتْس تْعو یک  ُوچٌیي هی تْاًیذ پظ اس اًتخاب ّکتْس اتضاس   

 هٌسٌی تغتَ ؽْد.ؽکل صیش



 

 ّیا تا اًتخاب اتضاسClose Vector-Move End Pointاًتِای ّکتْس اهتذاد هی یاتٌذ ّ تِن ّفل هی ؽًْذ.ؽکل صیش

 

 

Vector Clipping 

 Vector Clipping:تشای اؽٌا ؽذى تا ایي اتضاس هثال صیش سا اًدام دُیذ.



 

.تؼذادی دایشٍ تَ فْست صیش سعن کٌیذ ّ اًِا سا تا ُن گشّپ کٌیذ  

 

پلی الیي هٌسٌی تَ ؽکل صیش سعن کٌیذ. اتضاستَ ّعیلَ   

 

داؽتي کلیذ ؽیفت،دایشٍ ُای گشّپ ؽذٍ سا اًتخاب کٌیذ.ّ دس اخشزال سّی هٌسٌی کلیک کٌیذ تا اًتخاب ؽْد.عپظ تا ًگَ   

Vector Clippingکلیک کٌیذ تا پٌدشٍ اى تاص ؽْد.دس ایي پٌدشٍ اص لغوت Clipping Directionگضیٌَ سّی اتضاس   

 Insideسا اًتخاب کٌیذ.ایي گضیٌَ اخاصٍ هی دُذ دایشٍ ُای هْخْد دس هسذّدٍ هٌسٌی تالی تواًٌذ.اص لغوت

سا اًتخاب کٌیذ.  Trim گضیٌَ   Overlaping Vector 



 

 دس اخش سّی دکوClip Vectorsَکلیک کٌیذ.ؽکل صیش تالی هی هاًذ.

 

Overlaping Vectors گضیٌَ Deletسا اًتخاب کٌیذ. هشازل تاال سا دّتاسٍ اًدام دُیذ.اها ایي تاس اص لغوت:2هثال  

 ؽکل صیش تَ دعت هی ایذ.



 

Keepسا اًتخاب کٌیذ. گضیٌَ   Overlaping Vectors هشازل تاال سا دّتاسٍ اًدام دُیذ اها اص لغوت:3هثال   

 



Outsideسا اًتخاب کشدیذ.تکشاسکٌیذ. گضیٌَ   Clipping Direction هثال ُای تاال سا دس زالتی کَ اص لغوت   

 

Slice Selected Vectors 

تشداسیوا هی تْاًیذ ّکتْس خْد سا دس خِت ػوْدی ،افمی ّ یا تْعیلَ ؽ Slice Selected Vectors تا اعتفادٍ اص اتضاس   

 خاؿ تشػ تضًیذّ اص تیکَ ُای تشػ صدٍ ؽذٍ تشای ایداد هذل عَ تؼذی اعتفادٍ کٌیذ.

 

Textهتٌی سا دسّى دایشٍ ُا تایپ کٌیذ.ُواًٌذ ؽکل صیش دّ دایشٍ تُْن سعن کٌیذ ّ تْعیلَ اتضاس:1هثال    

 

Groupکلیک کٌیذ تا ّکتْسُا گشّپ ؽًْذ. عَ ّکتْس تشعین ؽذٍ سا اًتخاب کٌیذ تا تَ سًگ تٌفؼ دس ایٌذّ تؼذ سّی اتضاس   

 زال تْعیلَ اتضاس پلی الیي هٌسٌی ُوچْى ؽکل صیش سعن کٌیذ.اتتذا دایشٍ ُای گشّپ ؽذٍ سا اًتخاب کٌیذ عپظ تا ًگَ داؽتي

Slice Selected Vectorsکلیک کٌیذ.تا پٌدشٍ سعن ؽذٍ سا اًتخاب کٌیذ.دس اخش سّی اتضاس کلیذ ؽیفت ففسَ کلیذ هٌسٌی   

Closeسا اًتخاب کٌیذ.اًتخاب ایي گضیٌَ تاػث هی ؽْد  گضیٌَ   Closing Option تاص ؽْد.دس پٌدشٍ تاص ؽذٍ اص لغوت   

Use last selected vectorٌَگضی Slicing Methodّکتْسُای تشػ صدٍ ؽذٍ تَ فْست تغتَ تاؽٌذ.اص لغوت 

ضاس تشػ اعتفادٍ ؽْد.دس اخش سّی اب ایي گضیٌَ تاػث هی ؽْد پلی الیٌی کَ سعن کشدُاین تَ ػٌْاى اتسا اًتخاب کٌیذ.اًتخ  



 سّی دکوSlice Vectorsَکلیک کٌیذ.زال سّی ُش لغوت ّکتْس کلیک کٌیذ ّ اى سا خا تَ خا کٌیذ.تا تشػ ُا اص ُن خذا

 ؽًْذ.ؽکل صیش 

 

 

 

هی اهذسا اًتخاب هی کشدیذ.ؽکل تَ فْست صیش دس  Leave Vectors Open گضیٌَ   Closing Optionاگش اص لغوت 

 تَ فْست ّکتْسُای تاص



 

ُواًٌذ هثال تاال دّ دایشٍ ّ یک هتي سا گشّپ کٌیذ.هی خْاُین ایي ّکتْس گشّپ ؽذٍ سا تا یک خو فشمی:2هثال   

ًتخاب کٌیذ.عپظ سّی اتضاسهیلی هتش فافلَ داسد،تشػ تضًین.ّکتْس گشّپ ؽذٍ سا ا45ػوْدی کَ اص هشکض هختقات   

 Slice Selected Vectorکلیک کٌیذ تا پٌدشٍ اى تاص ؽْد.هی خْاُین ًتیدَ کاس تَ فْست ّکتْس تغتَ تاؽذ پظ گضیٌَ

Use Vertical Lineسا اًتخاب کٌیذ.چْى هی خْاُین خو گضیٌَ   Slicing Methodسا اًتخاب کٌیذ اص لغوتClose 

Line Cordinateتایپ کٌیذ.سّی دکوَ کلیک سا دس کادس 45تا تا هشکض هختقات فافلَ داؽتَ تاؽذ پظ ػذد 45ػوْد ها   

 کٌیذ.یک خو ػوْد عیاٍ سًگ سّی ّکتْس تشعین هی ؽْد.سّی ّکتْس کلیک کٌیذ ّ اى سا خا تَ خا کٌیذ تا لغوت ُای 

 تشػ صدٍ ؽذٍ اص ُن تفکیک ؽًْذ.



 

 

Use Horizontal Lineتشای صدى تشػ افمی اعتفادٍ کٌیذ. اص گضیٌَ   

 

Creat Model From Image 

 تشای عاخت هذل عَ تؼذی اص سّی ػکظ،تَ سّػ صیش ػول کٌیذ.اتتذا استکن سا تاص کٌیذ.دس ففسَ ؽشّع استکن سّی

Creat Model From Imageکلیک کٌیذ تا پٌدشٍ خذیذی تاص ؽْد. گضیٌَ   



 

 

داسد سا اًتخاب ّ سّی ػکغی کَ هی خْاُیذ اى سا عَ تؼذی کٌیذاص پٌدشٍ تاص ؽذٍ هغیشی کَ ػکظ ُای ؽوا دس اى لشاس   

Set Model Sizeتاص هی ؽْد.کَ دس اى هْل ّ ػشك ػکغتاى اّسدٍ ؽذٍ اعت. کلیک کٌیذ.پظ اص اًتخاب ػکظ،پٌدشٍ   

مخاهت یا ُواى استفاع هذل عَ تؼذی خْد ساتؼییي کٌیذ.  Height in Z کادسؽوا هی تْاًیذ تا تایپ ػذد دلخْاٍ دس   



 

 

 

okػکغی کَ اًتخاب کشدیذ ،دس ففسَ ًؾاى دادٍ هی ؽْد.ها ػکظ صیش سا اًتخاب کشدٍ این.تشای پظ اص کلیک سّی دکوَ   

3Dکلیک کٌیذ.تا ّاسد هسیو عَ تؼذی ًشم افضاس  ایٌکَ هذل عَ تؼذی کَ اص ػکظ عاختَ ؽذٍ اعت،سا تثیٌیذ سّی دکوَ   

 ؽْیذ.ّ ًتیدَ کاس سا تثیٌیذ.



 

تؼذی ػکظ فْق تَ ؽکل صیش هی تاؽذ.هذل عَ   

 

2Dکَ دس تاالی ففسَ لشاس داسد،کلیک کٌیذ. ًکتَ:تشای ایٌکَ تَ لغوت دّ تؼذی ًشم افضاس تشّیذ سّی دکوَ   

اسی اعت.تشای تِتش ؽذى ْهذل عَ تؼذی عاختَ ؽذٍ سا هی تْاى تا زشکت هْط خا تَ خا کشد.عطر ایي هذل پش اص ًاُو  

اى تاص ؽْد.کلیک کٌیذ تا پٌدشٍ  Relief Editing اص پٌل   Smoth Relief سلیف ایداد ؽذٍ سّی اتضاس   



 

ُای هْخْد دس ایي پٌدشٍاس ؽذى عطر هذل عَ تؼذی اعتفادٍ هی ؽْد.گضیٌَ ْتشای ُو Smooth Relief اص پٌدشٍ   

 ػثاستٌذ اص:

 

 Whole Relif:اًتخاب ایي گضیٌَ تاػث هی ؽْد توام هذل ؽوا فاف ّ ُوْاس ؽْد.

 Selected Vector:اًتخاب ایي گضیٌَ تاػث هی ؽْد عطر لغوتی اص هذل کَ ّکتْس اى اًتخاب ؽذٍ اعت فاف ؽْد.

 Selected Color:اگش سًگ خافی سا اص لغوت دّ تؼذی ًشم افضاس اًتخاب کشدٍ ایذ.تا کلیک سّی ایي گضیٌَ،فمو 

اس هی ؽْد.ُْواى هٌطمَ سًگی فاف ّ ُو  

اسؽذگی هذل سا ایداد هی کٌذ.ّْاسد هی کٌیذ ،همذاس ُوػذدی کَ دس ایي کادس  :Smoothing Passes 

اس ؽذى تَ فْست صیش دس هی ایذ.ْهذل عَ تؼذی ها پظ اص ُو  



 

 

Layers 

 اص کادس الیَ ُا تشای هذیشیت تش سّی ّکتْسُای تشعیوی اعتفادٍ هی ؽْد.تشای دعتشعی تَ الیَ ُا اص لغوت پاییي ففسَ 

پٌدشٍ اى تاص ؽْد.ایي پٌدشٍ تَ ؽوا اخاصٍ هی دُذ ،ّکتْسُای خْد سا دس الیَ ُای هختلف تاکلیک کٌیذ تا  Layers سّی   

 سًگ ّ ًاهی هتفاّت تشعین کٌیذ.ایي کاس اخاصٍ هذیشیت تیؾتش تش سّی ّکتْسُا سا تَ ؽوا هی دُذ.

 

 



Defultتا سًگ عیاٍ ّخْد داسد.تشای اؽٌایی تیؾتش تا ایي پٌدشٍ گضیٌَ ُای صیش دس کادس تاص ؽذٍ ،الیَ پیؼ فشك تَ ًام   

 سا هطالؼَ فشهاییذ.

Colorتاص هی ؽْد.تا اًتخاب سًگ دلخْاٍ، سًگ ایکْى ها تغییش  تا کلیک سّی ایي ایکْى پٌدشٍ   :Choose Colour 

 هی کٌذ.ایي ایکْى تَ ُش سًگی کَ تاؽذ.ّکتْسُای هْخْد دس ایي الیَ ُن تَ اى سًگ تشعین هی ؽْد.

 



 

Assistantدس پاییي ففسَ کلیک کٌیذ تا تَ اتضاسُا دعتشعی داؽتَ تاؽیذ.تَ ّعیلَ اتضاسُا چٌذ ّکتْس هختلف سّی گضیٌَ   

Layersکلیک کٌیذ. هثل دایشٍ ،هغتطیل ،عتاسٍ تشعین کٌیذ.عپظ دّتاسٍ سّی   

ؽْدتا کلیک سّی ایکْى الهپ،ایي ایکْى غیش فؼال هی ؽْد.غیشفؼال ؽذى ایي ایکْى تاػث هی  :Toggle Visibility 

 ّکتْسُایی کَ تشعین کشدٍ ایذ ،دیذٍ ًؾًْذ.پظ اص ایي ایکْى تشای پیذا ّ پٌِاى کشدى ّکتْسُا دس ففسَ اعتفادٍ هی ؽْد.

 

 Toggle Locking:تا کلیک سّی ایکْى لفل،ّکتْسُا لفل هی ؽًْذ ّ تَ سًگ خاکغتشی دس هی ایٌذ.ّکتْس لفل ؽذٍ دس

لشاس هی گیشد ّ لاتل خا تَ خایی یا ّیشایؼ ًوی تاؽذ.خای خْد دس ففسَ   

 

 Creat:تا کلیک تش سّی ایي دکوَ،الیَ خذیذی ایداد هی ؽْد.کَ هی تْاًیذ سًگ ّ ًام اى سا تغییش دُیذ.



 Rename:تا کلیک سّی ایي دکوَ،هی تْاًیذ ًام الیَ سا تغییش دُیذ.تشای ایي کاس،ًام خذیذ سا دس کادس هؾخـ ؽذٍ،تایپ

 کٌیذ.

 

Assistantتشّیذ.ّ تا اعتفادٍ اص اتضاسُا چٌذ ّکتْس دلخْاٍ تشعین کٌیذ.هی تیٌیذ سًگ سًگ الیَ دّم سا تغییش دُیذ.تَ لغوت   

 ّکتْسُا ُوشًگ الیَ دّم هی تاؽذ.

 

Select Allکلیک کٌیذ تاؽذ.زال سّی دکوَسّی الیَ دّم کلیک کٌیذ تا تَ سًگ اتی دس ایذ.دس ایي زالت الیَ دّم فؼال هی    

 هی تیٌیذ ُوَ ّکتْسُای هْخْد دس الیَ دّم اًتخاب هی ؽْد.

 

 



الیَ ززف هیؾْد.  Yes کلیک کٌیذ.پٌدشٍ ای تاص هی ؽْد کَ تا صدى دکوَ   Delet تشای ززف یک الیَ سّی دکوَ  :Delet 

 

Merge Visibleکلیک کٌیذ.ایي ػول تاػث  سّی دکوَ سّی الیَ دّم کلیک کٌیذ تا فؼال ؽْد.زال  :Merge Visible 

 هی ؽْد ّکتْسُای هْخْد دس الیَ ُایی کَ چشاؽ الهپ اًِا سّؽي اعت دس الیَ فؼال ؽذٍ لشاس گیشًذ.دس ایي زالت اگش

 چشاؽ الیَ دّم سا خاهْػ کٌیذ.هی تیٌیذ دس الیَ اّل ُیچ ّکتْسی ّخْد ًذاسد.ُوچٌیي سًگ ُوَ ّکتْسُا تَ سًگ الیَ

 فؼال تغییش هی کٌٌذ.

 

Defultتثشین.اتتذا هغتطیل سا اًتخاب کٌیذ.عپظ سّی فلؼ کادس تشای ایٌکَ ّکتْس هغتطیل سا اص الیَ دّم تَ الیَ   

ّکتْس هغتطیلسا اًتخاب کٌیذ. Defult ،ٍکلیک کٌیذ تا هٌْی اى تاص ؽْد.اص هٌْی تاص ؽذSelected vector,move to 

گشفتَ اعت.تَ سًگ هؾکی دس هی ایذ یؼٌی دس الیَ اّل لشاس   



 

 

Relief 

 دس ایي لغوت تا زدن عاصی ّکتْسُا اؽٌا هی ؽْیذ.دس ایي فقل،هی اهْصیذ چگًَْ ّکتْسُای تشعیوی خْدسا تثذیل تَ 

هیلی هتش تاص کٌیذ.تَ ایي ففسَ هسیو دّ تؼذی355*355ا اًذاصٍ هذل عَ تؼذی یا سلیف کٌیذ.تشای ؽشّع ففسَ خذیذی ت  

3Dسّی ایکْى گْیٌذ.کَ دساى هی تْاًیذ ّکتْسُای هختلفی تشعین کٌیذ.تشای سفتي تَ هسیو عَ تؼذی یاًشم افضاس    2D یا   

 3Dکَ دس تاالی ففسَ عوت لشاس داسد کلیک کٌیذ.

 

ZeroPlaneّخْد داسد کَ ازدام عَ تؼذی سّی ایي ففسَ لشاس هی گیشد.  دس هسیو عَ تؼذی ًشم افضاس ففسَ ای تَ ًام   

Zero Planeهی ؽْد. کلیک سّی ایي ایکْى دس هسیو عَ تؼذی تاػث ًاپذیذ ؽذى ففسَ:   Draw Zero Plane 



 

 هثال

سّی ّکتْسیک دایشٍ سعن کٌیذ ّ.تَ هسیو دّتؼذی ًشم افضاس تشّیذ 2D تا کلیک سّی ایکْى   

دس پٌدشٍ تاص ؽذٍ سّی ایکْى ًین دایشٍ کلیک کٌیذ.اًتخاب ایي ایکْى دایشٍ داتل کلیک کٌیذ تا پٌدشٍ ؽیپ ادیتْس تاص ؽْد.  

No Limitیؼٌی عطر همطغ ّکتْس تذّى ُیچ  تاػث هی ؽْد ّکتْس تا عطر همطغ دایشٍ ای زدن تگیشد.اًتخاب گضیٌَ   

صاّیَ عطر همطؼی کَ هی خْاُیذ ایداد ؽْد سا  Angel یا تایپ ػذد دس کادسهسذّدیتی ایداد ؽْد.تا اعتفادٍ اص لغضًذٍ ّ    

Add سا تضًیذ تا زدن تَ ففسَ Zero Planeامافَ ؽْد.تشای سا دس کادس صاّیَ تایپ کٌیذ.دکوَ 45هؾخـ کٌیذ.ػذد    

 دیذى زدوی کَ تؾکیل ؽذٍ اعت تَ هسیو عَ تؼذی ًشم افضاس تشّیذ.ؽکل صیش سا تشسعی کٌیذ.



 

 

 هثال

ّسّی ّکتْس چٌذ ملؼی داتل کلیک کٌیذ تا پٌدشٍ ؽیپ ادیتْس تاص ؽْد.عطر همطغ یک چٌذ ملؼی سعن کٌیذ   

Start Hightتایپ کٌیذ.اًتخاب ایي ػذد تاػث هی ؽْد،زدن سا دس کادس 4سا اًتخاب کٌیذ.ػذد  45ًین دایشٍ تا صاّیَ    

هیلی هتش ایداد هی ؽْد  4استفاع  هیلی هتش ؽشّع ؽْد.یا تَ ػثاست دیگش اّل یک دیْاسٍ ػوْد تَ 4عَ تؼذی ها اص پایَ   



Addکلیک کٌیذ.عپظ تَ هسیو عَ تؼذی ًشم افضاس تؾکیل هی ؽْد.سّی دکوَ 45عپظ عطر همطغ ًین دایشٍ تا صاّیَ    

 تشّیذ تا زدن سا تثیٌیذ.

 



 

 هثال

ادیتْس تاص ؽْد.اص ایيتَ هسیو دّ تؼذی ًشم افضاس تشّیذ.ّکتْس دایشٍ سعن کٌیذ ّ سّی اى داتل کلیک کٌیذ تا پٌدشٍ ؽیپ   

Limit To Hightسا اًتخاب کٌیذ.دس کادسHeightػذد پٌدشٍ عطر همطغ ًین دایشٍ سا اًتخاب کٌثذّ اص لغوت پاییي گضیٌَ   

سا تایپ کٌیذ.دکوَ اد سا تضًیذ.عپظ تَ هسیو عَ تؼذی تشّیذ تا ًتیدَ سا تثیٌیذ.دس ایي زالت زدن تَ فْست ًین دایشٍ 05  

تاال هی ایذ اها دس استفاع هؾخـ ؽذٍ تخت هی ؽْد.ؽکل صیشؽکل هی گیشد ّ   



 

 هثال

ل کلیک کٌیذ تا پٌدشٍ ؽیپ ادیتْس تاص ؽْد.اص ایي پٌدشٍ عطر همطغ هٌؾْسی ساتّکتْس عتاسٍ سعن کٌیذ ّ سّی اى دا  

تَ ففسَ اد کٌیذ.تَ هسیو عَ تؼذی تشّیذ تا ًتیدَ سا تثیٌیذ. 45اًتخاب کٌیذ ّ تا صاّیَ   

 



 هثال

ل کلیک سّی اى پٌدشٍ ؽیپ ادیتْس سا تاص کٌیذ.عطر همطغ ًین دایشٍ سا اًتخاب کٌیذ.اص لغوت اتیک دایشٍ سعن کٌیذ تا د  

سا تایپ کٌیذ.دس ایي زالت زدن ها اًمذس همیاط 25ػذد  Height سا اًتخاب کٌیذ ّ دس کادس   Scale To Height پاییي گضیٌَ   

شتشعذ.ؽکل صی 25هی یاتذ تا تَ استفاع   

 

 

 

 هثال

 ّکتْس دایشٍ سعن کٌیذ تا داتل کلیک سّی اى پٌدشٍ ؽیپ ادیتْس سا تاص کٌیذ.اص ایي پٌدشٍ عطر همطغ دایشٍ ّ گضیٌَ

Addزدن سا دس کادس صیش اى ّاسد کٌیذ تا صدى دکوَ  3سا تضًیذ ّ ػذد  Scale سا اًتخاب کٌیذ تیک کادس   No Limit 

 سا تَ ففسَ اػوال کٌیذ.ؽکل صیش.

 



 

 

 هثال

Constant Height 05سا اًتخاب کٌیذ. ػذد  سّی دایشٍ داتل کلیک کٌیذ اص پٌدشٍ ؽیپ ادیتْس عطر همطغ دایشٍ ّ گضیٌَ   

Heightّاسد کٌیذ. تاصصدى دکوَ اد زدن سا تَ ففسَ اػوال کٌیذ. سا دس کادس   

 



 

 

 هثال

دکوَ ُای هختلف پٌدشٍ ؽیپ ادیتْس سا تشسعی کٌینّکتْس دایشٍ ّ هغتطیل تَ ؽکل صیش سعن کٌیذ.هی خْاُین تاثیش اًتخاب   

 

سا اًتخاب  45دایشٍ سا اًتخاب کٌیذ ّ سّی اى داتل کلیک کٌیذ تا پٌدشٍ ؽیپ ادیتْس تاص ؽْد.عطر همطغ ًین دایشٍ تا صاّیَ   

سا تضًیذ.ؽکل صیش تَ دعت هی ایذ.  Add کٌیذ ّ دکوَ   



 

Start Heightتیغت سا اًتخاب کٌیذ. هغتطیل داتل کلیک کٌیذ تا ؽیپ ادیتْس تاص ؽْد.عطر همطغ تخت تازال سّی    

 دس ایي هشزلَ سّی ُش کذام اص دکوَ ُا کَ کلیک کٌیذ ؽکل هتفاّتی ایداد هی ؽْد.دکوَ ُای هختلف سا اهتساى کٌیذ تا

 ػولکشد اًِا سا تثیٌیذ.

اد کشدین امافَ هی ؽْد.تَ زدن عَ تؼذی دایشٍ ای کَ اید 25هغتطیلی تا عطر همطغ تخت ّ استفاع  Add تا صدى دکوَ   



 

 

سلیف هغتطیل اص سلیف دایشٍ کاعتَ هی ؽْد.  Subtract تا صدى دکوَ   

 

 



Zeroمخاهت سلیف هغتطیل تَ ففش هی سعذ.ؽکل صیش تا صدى دکوَ   

 

Merge Hightتیؾتشیي استفاع سلیف تالی هی هاًذ.ؽکل صیش تا صدى دکوَ   

 

هاًذ.ؽکل صیش کوتشیي استفاع سلیف تالی هی Merge Low تا اًتخاب دکوَ   

 

ُوَ سلیف ُا ی خاسج اص هغتطیل دس ففسَ ززف هی ؽًْذ.  Zero Reset تا اًتخاب دکوَ   



 

Relief Operationکلیک کٌیذ.ؽکل صیش اص پٌل   Reset Relief تشای ززف سلیف ُای هْخْد دس ففسَ سّی ایکْى   

 

 

Iso-Form Letters 

زشّف اؽٌا هی ؽْیذ.ؽوا هی تْاًیذ زشّف سا تا عطر همطغ دایشٍ ای یا گْؽَ داس تثذیل تَ دس ایي فقل تا زدن عاصی  

Create Vector Textاص پٌل ّکتْس ادیتیٌگ،کلوَ ای سا دس ففسَ تٌْیغیذ .سّی اتضاس سلیف کٌیذ.تشای ؽشّع تا اتضاس   

 کلیک کٌیذ تا پٌدشٍ اى تاص ؽْد.دس پٌدشText Toolٍتٌظیوات دلخْاُی تشای هتي خْد اػوال کٌیذ.تٌظیواتی ُوچْى ًْع

 فًْت،عایض ّ....پظ اص اػوال تٌظیوات،سّی ففسَ کلیک کٌیذ ّ هتي خْد سا تٌْیغیذ.

 



 

Text Tool،سّی هتي کلیک کٌیذ.هی تیٌیذ هتي تَ فْست گشّپ ؽذٍ هی تاؽذ.سّی هتي کلیک کٌیذ پظ اص تغتي پٌدشٍ   

ایذ.زال دّ زشف اّل سا اًتخاب کٌیذکلیک کٌیذ تا اص زالت گشّپ ؽذٍ دس  UnGroup تا اًتخاب ؽْد عپظ سّی اتضاس   

Iso-Form Lettersاص پٌلVector Based Relief Creationکلیک کٌیذ. عپظ سّی اتضاس   

 

اؽذ دس پٌدشٍ تاص ؽذٍ تشایاستفاع تاال ّ پاییي ػذد دلخْاٍ سا ّاسد کٌیذ.تشای ایٌکَ عطر همطغ ایداد ؽذٍ تَ فْست دایشٍ ت  

Addسلیف سا تَ عطر امافَ کٌیذ.پٌدشٍ سا تثٌذیذ ّ تَ هسیو سا اًتخاب کٌیذ.تا صدى دکوَ   Circular Cross Section 

 عَ تؼذی ًشم افضاس تشّیذ تا سلیفی ایداد ؽذٍ سا تثیٌیذ.



 

 

Iso-Form Lettersکلیک کٌیذ دس پٌدشٍ اًتخاب ّ سّی اتضاستَ هسیو دّ تؼذی ًشم افضاس تشّیذ.ّ دّ زشف دیگش هتي سا    

Top Bottomّاسد کٌیذ.تشای ایٌکَ عطر همطغ سلیف تَ فْست هٌؾْسی ؽْد تاص ؽذٍ استفاع دلخْاٍ سا دس دّ کادس   

سا تضًیذ ّ ّاسد هسیو عَ تؼذی ًشم افضاس ؽْیذ تا سلیف تؾکیل   Add سا اًتخاب کٌیذ.دکوَ   Angular Cross Section 

 ؽذٍ سا تثیٌیذ.



 

 

 

 

Import 3D Model 

 گاُی اّلات ًیاص داسیذ ،هذلِای عَ تؼذی کَ دس ًشم افضاسُای دیگش عاختَ ؽذٍ اعت سا ّاسد استکن کٌیذ.تشای ّاسد کشدى



Import 3D Modelسا اًتخاب کٌیذ .پٌدشٍ ای تاص هی ؽْد.اص پٌدشٍ تاص  هذلِای عَ تؼذی خاسخی اص هٌْی فایل گضیٌَ   

لشاس داسد سا اًتخاب ّ فایل سا ایوپْست کٌیذ.تاص ؽذٍ،هغیشی کَ فایل ؽوا دس اى   

 

 

 

 

Pase 3D Modelتاص هی ؽْد.تا اعتفادٍ اص ایي پٌدشٍ هی تْاًیذ هذل خْد سا تضسگتش،کْچکتش ّ تا ّاسد کشدى هذل،پٌدشٍ   

سّی دکوَیا لشیٌَ کٌیذ.هی تیٌیذ هذل عَ تؼذی دس گْؽَ ففسَ لشاس هی گیشد.تشای ایٌکَ هذل سا تَ هشکض ففسَ تثشیذ،  

 Centerکلیک کٌیذ.



 

 

سا تضًیذ تا تغییشات سا  Apply ّاسد کٌیذ ّ دکوَ   X Scale  YScale ZScale تشای تغییش همیاط ،ػذد دلخْاٍ سا دس کادس   

 تثیٌیذ.ؽکل صیش



 

Zدس لغوت  لشاس هی گیشد.تشای ایٌکَ تَ سّی ففسَ تیایذ ػذدی دلخْاٍ سا دس کادس   Zero Plane هذل صیش ففسَ   

Applyسا تضًیذ تا تغییشات سا تثیٌیذ.ایي ػذد سا اًمذس تغییش دُیذ تا هذل سّی ففسَ لشاس  ّاسد کٌیذ ّ دکوَ   Position 

 گیشد.ؽکل صیش 

 

 

Rotate Model About an Axisاص کادسُای هْخْد دس لغوتX Y Z .تشای لشیٌَ کشدى هذل دس ساعتای   



سا تایپ ّ تیک  45،زتوا دس کادسایکظ ػذد45ّ تا صاّیَ  X اعتفادٍ کٌیذ.تَ هْس هثال تشای لشیٌَ ؽذى دس ساعتای   

Paseسا تضًیذ.پظ اص تغتي زتوا دکوَ ،سا ُن تضًیذ.دس اخش تشای چغثاًذى هذل عَ تؼذی ایوپْست ؽذٍ تَ ففسَ   Mirror 

صیاد.پٌدشٍ،ؽکل صیش تَ دعت هی ایذ.سلیفی تا ًاُوْاسی   

Sculptingاص پٌل سلیف ادیتیٌگ کلیک کٌیذ تا پٌدشٍ اى تاص ؽْد. تشای ایٌکَ کیفیت هذل سا تاال تثشین سّی اتضاس   

 

Smoothکلیک کٌیذ.زال هْط سا سّی هذل زشکت دُیذ تا ًاُوْاسی ُا اص تیي تشًّذ .تشای  دس پٌدشٍ تاص ؽذٍ سّی اتضاس   

ْخَ تَ لغوت ُای هختلف هذل تغییش دُیذ.دلت تیؾتش کاس زتوا عایض تشاػ سا تا ت  



 

 

Two Rail Sweep 

Two Rail Sweep:تشای اعتفادٍ اص ایي اتضاس تایذ اتتذا دّ ّکتْس سعن ّ یک عطر همطغ سعن کٌیذ. عاخت سلیف تا اتضاس   

:ساخت رلیف با یک سطح هقطع1هثال   

Two Rail Sweepکلیک کٌیذ.تشای  ُوچْى ؽکل صیش سعن کٌیذ.عپظ سّی اتضاساتتذا دّ ّکتْس ّ یک عطر همطغ    

Relifاعتفادٍ کٌیذ. دعتیاتی تَ ایي اتضاس هی تْاًیذ اص هٌْی   



 

Top Drive Railَتاص هی ؽْد.سّی ّکتْس اّل کلیک کٌیذ تا اًتخاب ؽْد.عپظ سّی دکوTwo Rail Relief پٌدشٍ   

کٌیذ.ؽکل صیشکلیک کٌیذ.تا ایٌکاس ّکتْس اّل سا تَ ػٌْاى سیل تاال اًتخاب هی   



 

Bottom Drive Railکلیک کٌیذ تا ایي ّکتْس تَ ػٌْاى زال سّی ّکتْس دّم کلیک کٌیذ تا اًتخاب ؽْد.عپظ سّی دکوَ   

 سیل دّم تَ ًشم افضاس هؼشفی ؽْد.ؽکل صیش

 



 زال سّی ّکتْسی کَ تَ ػٌْاى عطر همطغ اى سا دس ًظش گشفتَ ایذ کلیک کٌیذ تا اًتخاب ؽْد.عپظ سّی دکوَ

 Add Cross Sectionکلیک کٌیذ.تا ّکتْس اًتخاتی تَ ػٌْاى عطر همطغ تَ ًشم افضاس هؼشفی ؽْد.ؽکل صیش

 

Calculateسا تضًیذ تا سلیف عاختَ ؽْد.تَ هسیو عَ تؼذی ًشم افضاس تشّیذ تا سلیف عاختَ ؽذٍ ّ دکوَ   Add دس اخش دکوَ   

 سا تثیٌیذ.ؽکل صیش

 

 

:ساخت رلیف با دً سطح هقطع2هثال   



Two Rail Sweepکلیک کٌیذ تا پٌدشٍ اى تاص تشای اًدام ایي هثال اتتذا ّکتْسُای صیش سا سعن کٌیذ.عپظ سّی اتضاس   

Top Drive Railکلیک کٌیذ تا ایي سیل تَ ػٌْاى سیل تاال ؽْد.سّی سیل اّل کلیک کٌیذ تا اًتخاب ؽْد.عپظ سّی دکوَ   

تَ ًشم افضاس هؼشفی ؽْد.ؽکل صیش   

 

 

ّکتْسی کَ تَ ػٌْاى عطر همطغ اّل دس ًظش گشفتَ ایذ ،کلیک کٌیذ تا اًتخاب ؽْد.عپظ سّی دکوَزال سّی   

 Add Cross Sectionکلیک کٌیذ تا اى سا تَ ػٌْاى عطر همطغ اّل تَ ًشم افضاس هؼشفی کٌیذ.ؽکل صیش

 

 

 پ

 پ

 

Add Cross Sectionکلیک کٌیذ تا اى سا تَ ػٌْاى عطر سّی عطر همطغ دّم کلیک کٌیذ تا اًتخاب ؽْد.عپظ سّی دکوَ   

 همطغ دّم تَ ًشم افضاس هؼشفی کٌذ.ؽکل صیش

 



Calculateسلیف عاختَ هی ؽْد.تشای دیذى سلیف تَ ففسَ عَ تؼذی ًشم افضاس تشّیذ.ؽکل صیش  ّ  Add زال تا صدى دکوَ   

 

Turn 

Turn:تشای دعتیاتی تَ ایي اتضاس اص هٌْی سلیف ُن هی تْاًیذ اعتفادٍ کٌیذ.ایي اتضاس ّکتْس سا زْل  عاخت سلیف تا اتضاس   

Turn هسْس دّساى هی دُذ ّ تاػث عاخت سلیف هی ؽْد.ّکتْسی ُواًٌذ ؽکل صیش سعن کٌیذ .اى سا اًتخاب ّ سّی اتضاس   

 کلیک کٌیذ.تا پٌدشٍ اى تاص ؽْد.ؽکل صیش



 

ساتایپ کٌیذ.5.5ػذد  Z Scaling Factorتضًیذ تا ّکتْس سا هؼشفی کٌذ.عپظ دس کادس Select اص پٌدشٍ تاص ؽذٍ،سّی دکوَ   

Turnسا تضًیذ. سا اًتخاب کٌیذ ّ دس اخش دکوَ   Add سا تضًیذ تا تَ لغوت تؼذی تٌظیوات تشّیذ.زال گضیٌَ   Next دکوَ   

اس تشّیذ تا سلیف تؾکیل ؽذٍ سا تثیٌیذ.ؽکل صیشپٌدشٍ سا تثٌذیذ.ّ تَ ففسَ عَ تؼذی ًشم افض  

 



 

 

 

 

 

 



Extrude 

Extrudeتشای عاخت سلیف اعتفادٍ هی ؽْد.ایي اتضاس ّکتْسُا سا تا تْخَ تَ عطر همطؼی کَ تشای اى تؼییي  اص اتضاس   

 کشدٍ ایذ،تَ سلیف تثذیل هی کٌذ.

اتتذا دس ففسَ ّکتْسُای صیش سا سعن کٌیذ.هثال:  

 

تا پٌدشٍ اى تاص ؽْد. کلیک کٌیذ Extrude سّی اتضاس   

 

Nextسا تضًیذ . کلیک ّ   Selectَکلیک کٌیذ تا اًتخاب ؽْد.عپظ سّی دکوdrive curve 0 سّی ّکتْس خو ساعت یا   

 



 

Curve0دس ًظش گشفتَ ایذ سا اًتخاب،عپظ سّی دکوَ ّکتْسی کَ تَ ػٌْاى عطر همطغ تشای   Next تؼذ اص صدى دکوَ   

Nextسا تضًیذ. کلیک کٌیذ .زال دکوَ   Select 

 

 

Nextدس پٌدشٍ تؼذی ،گضیٌَ End Profile is the same as the start profileسا اًتخاب کٌیذ.عپظ تؼذ اص صدى دکوَ   

Nextکلیک کٌیذ تا پٌدشٍ تؼذی ًوایاى ؽْد. سّی   



 

Nextسا تضًیذ.ؽکل صیش دس پٌدشٍ تؼذی تذّى ُیچ تغییشی دکوَ   

 

 

عَ تؼذی ًشم افضاس تشّیذ تا سلیف سا تضًیذ.تَ هسیو Extrude سا اًتخاب ّ عپظ دکوَ   Add دس پٌدشٍ تاص ؽذٍ،گضیٌَ   

 تؾکیل ؽذٍ سا تثیٌیذ.

 



 

 

 

 

 

کلیکسعن کشدٍ این ، Drive Curve2 Extrude سا اًتخاب هی کٌین .عپظ سّی ّکتْسی  کَ تَ ًام اتضاس دس اداهَ   

Nextکلیک کٌیذ تا تٌظیوات تؼذی ًوایؼ دادٍ ؽْد. سا هی صًین.دکوَ   Select هی کٌین ّ تؼذ دکوَ   



 

 

Nextسا تضًیذ.  ّ  Select زال سّی ّکتْس ی کَ تَ ػٌْاى عطر همطغ تؼییي ًوْدیذ،کلیک کٌیذ.عپظ دکوَ   

 

 

 دس اداهَ ُواًٌذ ؽکل ُای صیش ػول کٌیذ تا سلیف عاختَ ؽْد.

 



 

 

 

تؾکیل ؽذٍ سا تثیٌیذ.زال تَ هسیو عَ تؼذی ًشم افضاس تشّیذ تا سلیف   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Weave Wizard 

Weave Wizardسا یاد خْاُیذ گشفت.تشای عاخت سلیف هْخی تایذ عاخت سلیف ُای عَ تؼذی تا اتضاس دس ایي فقل   

 یک ّکتْس یکپاسچَ تغتَ ّ یک ّکتْس تَ ػٌْاى عطر همطغ سعن کٌیذ.ُواًٌذ ؽکل صیش

 

 اتتذا ّکتْسDrive Curve0سا اًتخاب کٌیذ.عپظ تا ًگَ داؽتي کلیذ ؽیفت ّکتْسی کَ تَ ػٌْاى عطر همطغ دس ًظش 

Weave Wizardکلیک  سا دادُاین ،سا اًتخاب هی کٌین زال سّی اتضاس   Cross Section گشفتَ این ّ تَ اى ًام   

 هی کٌین تا پٌدشٍ اى تاص ؽْد.

.هْل هسل تماهغ سا هؾخـ هی کٌذ :Length Of Crossover 

 Depth Of Underpass:ػوك صیش گزس ایداد ؽذٍ سا تؼییي هی کٌذ.

 Height Of Overpass:همذاس تاالصدگی سا هؾخـ هی کٌذ

 Square:گْؽَ ُا سا هشتؼی دس هی اّسد.



 

 تؼذ اص اػوال تٌظیوات تاال تَ هسیو عَ تؼذی ًشم افضاس تشّیذ ّ سلیف تؾکیل ؽذٍ سا تثیٌیذ.

 

 



2هثال  

drive curve2سااًتخاب کٌیذ.عپظ تا ًگَ داؽتي کلیذ ؽیفت ّکتْس  ّکتْسی ُوچْى ؽکل صیش سعن کٌیذ.ّکتْس   

Weave Wizardکلیک کٌیذ تا پٌدشٍ اى ًوایاى ؽْد.اص پٌدشٍ سا ُن اًتخاب کٌیذ.زال سّی اتضاس   Cross section2 

دُیذ.عپظ تَ هسیو عَ تؼذی ًشم افضاس تشّیذ تا سلیف تؾکیل ؽذٍتاص ؽذٍ،تٌظیوات  سا ُواًٌذ تٌظیوات ؽکل صیش اًدام   

 سا تثیٌیذ.

 

 



 



 

 


