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 فري هند یا ترسیم آزاد

این ابزار در جعبه ابزار در قرار 
گرفته است 

از این ابزار براي ترسیمات خطی 
آزادو منحنی استفاده می شود.ما 
می توانیم با نگه داشتن دکمه       
کی بورد خط مستقیم وقائم ترسیم 
نمود 

 

ترسیم خط راست 

ما می توانیم به وسیله این ابزار با 
کلیک نمودن بر روي دو نقطه 
انتخابی خطی مستقیم وغیر 
منحنی ترسیم نمود 

ترسیم منحنی آزادیا بزیه

یکی دیگر از ابزارهایی که براي 
ترسیم خطوط راست و منحنی به 
کار می رود ابزار بزیه است.با 
استفاده از این ابزار می توان سه 
نوع خط  راست شکسته ومنحنی 
را رسم نمود.

ابزار قلم

ابزار قلم ابزار دیگري است که در 
این برنامه براي  رسم مسیر ارائه 
می شود.به این ابزار        هم گفته 
می شود

ترسیم منحنی با مشخص کردن 3 
نقطه

این ابزار نوع دیگري ازابزارهاي 
ترسیم در محیط               

می باشد که بیشتر امکان ترسیم 
خطوط منحنی و پر پیج وخم را 
فراهم می کند
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توضیح کامل در فیلم آموزشی

منوي جعبه ابزار
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ابزار رسم مستطیل

براي رسم مستطیل در نقطه اي که یکی از زاویه هاي مستطیل  است 
کلید سمت چپ ماوس را پایین نگه داشته و سپس ماوس را حرکت 
دهید. در نقطه اي دلخواه کلید ماوس را رها کنید تا مستطیل رسم شود.

نکته: براي رسم مربع کافی است که شما هنگام ترسیم چهار ضلعی 
کلید        را پایین نگه داشته.در این حالت اندازه طول و عرض و ارتفاع 
چهار ضلعی با هم برابر خواهد بودوهنگام  رسم به طور یکسان تغییر می 
کند

مستطیل سه نقطه اي

 براي داشتن یک چهار ضلعی دوران داده شده آن را توسط ابزار ابزار 
چهار ضلعی سه نقطه اي رسم می کنیم

نکته: براي رسم مربع دوران داده شده کافی است که شما هنگام ترسیم 
چهار ضلعی کلید        را پایین نگه داشته.در این حالت اندازه طول و 
عرض و ارتفاع چهار ضلعی دورانی با هم برابر خواهد بودوهنگام  رسم به 
طور یکسان تغییر می کند

توضیح کامل در فیلم آموزشی
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