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تغییرمقیاس اشیا

می توان از منوي                     با وارد کردن مقادیر عددي ویا با وارد کردن اعداد نسبی ودرصد براي تغییرمقیاس اشکال استفاده 

کرد.

نکته: اعدادبزرگتراز 50درصدشکل انتخابی

 را بزرگ کرده و اعدادکمتر از 50درصد شکل

 انتخابی راکوچک می کنند 

براي تغییر مقیاس همچنیمن می توان از منوي                       جدول                           و گزینه                            

استفاده نمود.در این روش می توان هنگام تغییر مقیاس  از آینه ساختن اشکال نیز استفاده کرد
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تغییراندازه اشیا

می توان با انتخاب شی وبا استفاده از اهرم هاي کناري براي تغییر اندازه استفاده کنیم.

نکته : براي پیشگیري تغییرشکل اشکال به شکل دیگر  می بایست هنگام تغییر اندازه به روش دستی دکمه            بروي کی بورد 

را پایین نگه داریم ودر غیر این صورت اشکال از شکل اولیه خود خارج شدند وبه شکل دیگر تبدیل شدند به طور مثال مربع به 

مستطیل و دایره به بیضی یا بالعکس.

می توان از منوي                       گزینه                      با  وارد کردن اعداد براي تغییراندازه اشکال استفاده کرد

براي تغییر اندازه همچنیمن می توان از منوي                       جدول                           و گزینه                            

استفاده نمود.در این روش می توان هنگام تغییر مقیاس  از آینه ساختن اشکال( قرینه سازي) نیز استفاده کردبراي آینه کردن 

اشکال می توان درراستاهاي

 عمودي وافقی این کار را انجام داد.
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object size

Shift

براي آینه کردن اشکال می توان در

راستاهاي عمودي وافقی این کار را انجام داد



کشیدگی اشیا

همان گونه که صفحه قبل گفتیم با استفاده از اهرم هاي کنار اشکال ما می توانیم در آن ها کشیدگی منظم ایجاد کنیم به طو مثال 

یک مریع به مستطیل تبدیل خواهد شدکه کامال هندسی وغیر تحریف می باشد

می توان از منوي                گزینه                          با  و سپس گزینه            را انتخاب کنید در صورت باز بودن پنجره مورد 

نظر کافی است روي دکمه             دکمه پنجم کلیک کرده تا کادرها ي عددي ظاهر شود

نکته مهم:شما می توانید هنگام استفاده از امکانات جدول                            از شکل اولیه نسخه جدیدیا کپی ایجاد کرده و شی 

اولیه دچار هیچ تغییري نشود 
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