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  ترسیم جدول در اتوکد 
نحوه به در اتوکد را کامالً توضیح میدهیم و  Tableقصد داریم فرمان  سِلف آموزدر این مقاله رایگان از سایت 

  ترسیم جدول در اتوکد میپردازیم. 

  جدول مورد نظر را به صورت دستی و با دستورات متداول ترسیم کنیم. ر اتوکد میتوانیم براي ترسیم جدول د

براي جدولهاي پیچیده و جداولی که سطر و ستونهاي مشخص و یک اندازه اي ندارند، بهتر است جدول را به 
  صورت دستی ترسیم کنیم.

  ه را نیز ترسیم کنیم.شهایی که در ادامه خواهیم گفت میتوانیم جداول پیچید البته با رو

دستور   بهترین راه استفاده ازولی اگر براي ترسیم جدول ، سطرها و ستونهاي منظم و یک اندازه مد نظر باشد،  
Table  استدر اتوکد.  

  با تمام جزئیات توضیح دهیم.ترسیم جدول در اتوکد را به صورت کامل و در این مقاله قصد داریم آموزش 

 آموزش اتوکدعالقه دارید، میتوانید مطالب مختلف و رایگان در زمینه    اتوکداگر به آموزشهاي دیگر  
 .مطالعه کنید اینجارا در  

آموزش  در زمینهعالقه دارید، میتوانید مطالب مختلف  اتوکدهمچنین اگر به آموزشهاي حرفه اي 
  .مشاهده کنید اینجارا  اتوکد

  اجراي دستور براي ترسیم جدول در اتوکد

  ا کنیم:د را اجردر اتوک Tableروش میتوانیم دستور  3با 

  در خط فرمان و اجراي آن Tableنوشتن دستور 

 Annotationو پنل  Homeاز طریق سربرگ  Tableاجراي فرمان 
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  Tablesو پنل  Annotateاز طریق سربرگ  Tableاجراي فرمان 

 

  براي ترسیم جدول در اتوکد Insert Tableپنجره 
  ظاهر میشود. Insert Tableم، پنجره را کنیرا اج Tableبا هر کدام از روشهاي باال دستور 

 
  این پنجره قسمتهاي مختلفی دارد که به توضیح آنها میپردازیم.

 Table Styleقسمت 
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  در این قسمت میتوانیم دو کار انجام دهیم:

  وجود دارد.انتخاب یک نوع جدول که در منوي پایین کشیدنی 

 Launch the Table Style Dialogبا استفاده از دکمه  و سفارشی ساخت جدول جدید 

  میپردازیم. در اتوکد ، به آموزش سفارشی سازي و ساخت جدول Insert Tableبعد از توضیح پنجره  توجه:

 Insert optionقسمت 

  
فراخوانی دکمه رادیویی دارد که با انتخاب هر کدام از آنها، میتوانیم جدول مناسب با آن را  3این قسمت 

  کنیم.

 Start from empty tableگزینه 

به صورت پیش فرض و در حالت عادي این گزینه انتخاب شده است که میتوانیم با تغییر در قسمتهاي مختلف 
  ، یک جدول بسازیم.Insert Tableپنجره 

 From a data linkگزینه 

  فاده میشود.اکسل استاز  در اتوکد جدول و ساختاز این گزینه براي فراخوانی 

لینک جدول اکسل به اتوکد توضیح داده شده است. این مقاله را میتوانید در مقاله    الًقب  ،این گزینه
  مطالعه کنید.   اینجادر  

  غیر فعال میشود. Insert Tableبا انتخاب این گزینه، تمام قسمتهاي پنجره 

 From object data in the drawing (Data Extraction)گزینه 

از مثالً خروجی گرفتن  از اطالعات موجود در فایل جاري استفاده میشود. ،از این گزینه براي گرفتن خروجی
  مختصات نقاط از اتوکد به اکسل

 د.ال میشوغیر فع Insert Tableبا انتخاب این گزینه، تمام قسمتهاي پنجره 
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 Previewقسمت  

  
  در این قسمت پیش نمایشی از جدول انتخاب شده میبینیم.

  این قسمت یک تیک دارد که با برداشتن این تیک، پیش نمایش نشان داده نمیشود.

 Insertion behaviorقسمت 

 
 Column & row  گزینه هاي  ، تمامSpecify insertion pointاین قسمت دو گزینه دارد که با انتخاب گزینه  

setting .قابل استفاده میباشد  

 قابل دسترس است Rowو  Column، فقط یکی از دو گزینه قسمتهاي Specify windowبا انتخاب گزینه 
 به صورت خودکار تغییر میکند. ،که با انتخاب آن جهت ساخت جدول در اتوکد ، گزینه غیر فعال

  Column & row settingقسمت  
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کردن تعداد سطرها و ستونها و همینطور طول و عرض سلولهاي جدول جهت راي مشخص از این قسمت ب
  ترسیم جدول در اتوکد استفاده میشود.

 Set cell stylesقسمت  

  
حالت قرارگیري سلولها براي ترسیم جدول در اتوکد به چه صورت در این قسمت میتوانیم تعیین کنیم که 

  باشد.

  دول در کدام قسمت قرار بگیرد. باال، وسط یا پاییني مختلف جمیتوانیم مشخص کنیم که قسمتها

 
، جدول مورد به عنوان دو گوشهنقطه  دوو انتخاب  Insert Tableبعد از تنظیمات مورد نیاز، با تایید پنجره 

 نظر ساخته میشود و میتوانیم سلولهاي آنرا با اطالعات مورد نیاز پر کنیم.

  سفارشی ترسیم جدول در اتوکد به صورت 
آشنا شدیم، میخواهیم یاد بگیریم که چگونه میتوانیم یک  Insert Tableحال که با قسمتهاي مختلف پنجره 

  جدول به صورت سفارشی ترسیم کنیم.

ظاهر  Table Style، پنجره را بزنیم Launch the Table Style Dialogدکمه  Table styleاگر در قسمت 
  میشود.

  است و مانند آن عمل میکند. Dimension Styleه این پنجره شبیه به پنجر
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  ، استایلهایی که ساخته ایم را میتوانیم انتخاب کنیم.Stylesدر قسمت 

ببینیم یا فقط آنهاییکه در فایل  Styles، میتوانیم انتخاب کنیم که تمام استایلها را در قسمت Listدر قسمت 
  ه اند.مورد استفاده قرار گرفت

  ، پیش نمایشی از استایل انتخاب شده میبینیم.Previewدر قسمت 

به استایل جاري تبدیل میشود. همین طور   Styles، استایل انتخاب شده در قسمت  Set Currentبا زدن دکمه  
  دوبار کلیک بر روي استایل مورد نظر همین اتفاق می افتد. اب

  وکد بسازیم.براي ترسیم جدول در ات میتوانیم یک استایل جدید  Newبا زدن دکمه 

  ، وارد تنظیمات استایل انتخاب شده میشویم و میتوانیم تغییراتی روي آن اعمال کنیم.Modifyبا زدن دکمه 

  ، استایل انتخاب شده پاك میشود.Deleteبا زدن دکمه 

  ساخت جدول جدید در اتوکد
توانیم یک شود و میظاهر می Create New Table Style، پنجره Table Styleدر پنجره  Newبا زدن دکمه 

  نام براي جدولی که میخواهیم انتخاب کنیم.
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  ظاهر میشود. New Table Style، پنجره Continueبعد از انتخاب نام و زدن دکمه 

  
 Starting tableقسمت  

 
جدول در اتوکد مانند جدول در این قسمت میتوانیم جدولی که در فایل جاري داریم را انتخاب کرده تا ترسیم  

  نتخاب شده تنظیم شود.ا

 Generalقسمت  
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  در این قسمت میتوانیم انتخاب کنیم که تیتر و سر تیتر در پایین یا باالي جدول قرار گیرد.

 Cell stylesقسمت  

 
  در این قسمت میتوانیم تنظیماتی براي استایل سلولهاي جدول جهت ساخت جدول در اتوکد انجام دهیم.

  میتوانیم یک استایل جدید براي سلولها ایجاد کنیم. Create a new cell styleبا زدن دکمه 

  میتوانیم استایل سلولها را مدیریت کنیم. Manage Cell Styles dialogبا زدن دکمه 

  این قسمت شامل سه سربرگ است که هر کدام مخصوص تنظیم قسمتی از ساخت جدول است.

ول، تراز متن، فرمت متن، تایپ متن و مقدار فاصله از یماتی از قبیل تغییر رنگ سل، تنظGeneralدر سربرگ 
  لبه هاي سلول را میتوانیم انجام دهیم.قسمت عمودي و افقی 
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میتوانیم تنظیماتی در رابطه با نوشته هاي جدول انجام دهیم. تنظیماتی مانند استایل متن،  Textدر سربرگ 

  ارتفاع متن، رنگ متن و زاویه متن.

  
تنظیماتی در مورد خطوط جدول انجام میدهیم. تنظیماتی مانند ضخامت خط، نوع خط،  Borderدر سربرگ 

  در کدام قسمت جدول انجام شود.رنگ خط، دوبل شدن خط و اینکه تنظیمات انجام شده 

 
  نیز پیش نمایشی از تغییرات اعمال شده بر روي سلولها خواهیم دید. Cell style previewدر قسمت 
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  نجره تمام تغییرات اعمال شده و جدول جدید ایجاد شده و میتوانیم از آن استفاده کنیم.با تایید این پ

  نیم تغییراتی روي آن اعمال کنیم.بعد از وارد کردن جدول در صفحه نیز میتوا

  ساخت جدول در اتوکد و ویرایش آن
 Gripبه اصالح به آنها وقتی جدول را در صفحه ترسیم انتخاب کنیم نقاط آبی رنگ روي آن ظاهر میشود که 

  گفته میشود. از طریق این نقاط میتوانیم اندازه سلولها را تغییر دهیم.

  
اضافه میشود که از طریق آن  Ribbonبه انتهاي  Table Cellگ به نام همچنین با انتخاب جدول یک سربر

  میتوانیم تغییراتی روي سلول انتخاب شده بدهیم.

  دامه به توضیح این پنلها میپردازیم.پنل دارد که در ا 7این سربرگ 

  در ویرایش جدول در اتوکد  Rowsپنل 

  
  سطرهاي انتخاب شده بدهیم.با استفاده از این پنل میتوانیم تغییراتی در 

Insert Above: .از طریق این دستور میتوانیم یک سطر به باالي سلول انتخاب شده اضافه کنیم  
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Insert Below: یتوانیم یک سطر به پایین سلول انتخاب شده اضافه کنیم.از طریق این دستور م  

Delete Row(s)  : با استفاده از این دستور میتوانیم سلول انتخاب شده را حذف کنیم. با حذف سلول انتخاب
  شده، تمام سلولهاي آن سطر حذف میشوند.

   Columnsپنل 

  
  ب شده بدهیم.این پنل میتوانیم تغییراتی در ستونهاي انتخا با استفاده از

Insert Left: .با استفاده از این دستور میتوانیم یک ستون در سمت چپ سلول انتخاب شده اضافه کنیم  

Insert Right  :.با استفاده از این دستور میتوانیم یک ستون در سمت راست سلول انتخاب شده اضافه کنیم  

Delete Column(s)  : ب شده را حذف کنیم.انتخا ستونبا اجراي این دستور میتوانیم  

   Mergeپنل 

  
  سلولهاي انتخاب شده را ادغام کنیم یا از حالت ادغام خارج کنیم.با استفاده از دستورات این پنل میتوانیم 

Merge Cells  : عمل ادغام روي سلولها را انجام دهیم. با استفاده از این گروه دستورات میتوانیم  
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 Mergeادغام (میشود که به ترتیب تمام سلولهاي انتخاب شده را با هم  ا کلیک روي این دستور، یک منو باز  ب

All) میکند، سطرهاي سلولهاي انتخاب شده را با هم ادغام (Merge By Row میکند و ستونهاي سلولهاي (
  ) میکند.Merge By Columnانتخاب شده را با هم ادغام (

Unmerge Cells:  خاب کردیم اگر قبالً ادغام شده باشند، از حالت ادغام با اجراي این دستور سلولهایی که انت
  خارج شده و به حالت اول برمیگردند.

   Cell Stylesپنل 

  
سلولهاي انتخاب شده و تراز بندي متن سلولها و یکسان در این پنل میتوانیم کارهایی مانند تغییر خطوط 

  سازي سلول دیگر نسبت به سلول انتخاب شده را انجام دهیم.

    Cell Format پنل

  
  از طریق این پنل میتوانیم فرمت هر سلول را تغییر دهیم.

Cell Locking  : مورد نظر را قفل کنیم.از طریق این گروه دستورات میتوانیم سلول  

  دستورهاي این قسمت به ترتیب زیر هستند:
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واي آنرا تغییر دهیم )، فقط محتواي سلول قفل میشود و نمیتوانیم محتUnlockingسلول تغییر پذیر است (
)Content Locked) فقط فرمت سلول قفل میشود ،(Format Locked هم محتوا و هم فرمت سلول قفل ،(

  ).Content and Format Lockedمیشود (

Data Format:   قرار گرفته در سلول را مشخص کنیم. اطالعات استایلاز طریق این گروه میتوانیم  

  :استایلها به ترتیب زیر هستند

 متن، عدد صحیح، واحد پول، تاریخ، اعداد اعشاري، عمومی، درصد، مختصات نقاط، زاویه

  فرمول نویسی، تعیین فرمت سلول و اطالعات، مانند نرم افزار اکسل میباشد. نکته:

  Table Cell Formatرا انتخاب کنیم، پنجره  Custom Table Cell Formatاگر سلولی را انتخاب کنیم و 
اطالعات سلول را تغییر دهیم و همچنین تنظیماتی در رابطه با  استایلاین پنجره میتوانیم د و در ظاهر میشو

  انتخاب شده را انجام دهیم.اطالعات  استایل
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   Insertپنل 

  
  از این پنل براي قرار دادن اطالعات مختلف مانند بلوك و فرمول و ... استفاده میشود.

Block :ر در جدول و انتخاب این دستور، پنجره با انتخاب سلول مورد نظInsert a Block in a Table Cell  
  بلوك را در سلول قرار دهیم.ظاهر میشود و میتوانیم 

  یکی از کاربردهاي این دستور براي شمارش تعداد بلوکهاي مورد استفاده در فایل میباشد.

  
Field : پنجره جدول و انتخاب این دستوربا انتخاب سلول مورد نظر در ،Field  ظاهر میشود و میتوانیم

  اطالعات مختلفی از فایل را درون سلول انتخاب شده قرار دهیم.
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Formula:  با انتخاب سلول مورد نظر در جدول و انتخاب این دستور، میتوانیم مانند اکسل در سلول مورد

  نظر فرمول نویسی انجام دهیم.

Manage Cell Contents: ابی را نمایش میدهد. محتواي سلول انتخ  

   Dataپنل 

  
  از طریق این پنل میتوانیم جداولی را از فایلهاي اکسل به فایل جاري فراخوانی کنیم.

Link Cell:  .از این دستور براي فراخوانی و ساخت جدول در اتوکد از اکسل استفاده میشود  

ل به اتوکد توضیح داده شده است. این مقاله را میتوانید الً در مقاله لینک جدول اکساین گزینه، قب
 مطالعه کنید.   اینجادر  
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Download from Source: که فراخوانی میکنیم، تغییراتی ایجاد کنیم، میتوانیم با  اکسلی اگر در جدول
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  رسول محمدي  

 09126227210       

 rasoul.mohammadi62@gmail.com 

www.selfamooz.ir 

  هاي اجتماعی ما را با نامها و شبکهدر کانال 
@selfamooz 

  دنبال کنید.


