
 



 

 

 لطفا توجه کنید
 

 

توسط وب سایت وودیانو "مرجع  اختصاصیاین کتابچه آموزشی به طور 
اسکچاپ در ایران" ساخته و آماده شده است. شما می نرم افزار آموزش رایگان 
؛ دهیددوستانتان قرار  در اختیارمنتشر کنید و را به رایگان چه توانید این کتاب

لطفا ا فروش و استفاده غیر مجاز از آن را ندارید. و ی ولی حق تغییر محتویات
تولید  دررا ما دیگران  بهبه اشتراک گذاری و معرفی وودیانو در با حمایت 

  نرم افزار اسکچاپ یاری کنید. رایگان تخصصیآموزش های 

 

 

 ر از همراهی شما.با تشک
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 وع به کار سریع باشر فوق ضروری در گام 30       

 2018اسکچاپ 

 

 

 :نصب و کرک -1

آموزش ویدیویی رایگان می توانید  2018اسکچاپ  نرم افزار برای مشاهده نحوه نصب و کرک
 ببینید. این لینکرا از وودیانو 

 

 :صفحه شروع به کار نرم افزار -2

صفحه خوش آمد بعد از نصب و کرک نرم افزار اسکچاپ، و باز کردن برنامه برای بار اول، با 
 Always Show on Startupتیک گزینه  اسکچاپ روبرو می شوید. در این قسمتگویی 

 ه اندازه گذاری هاسیستم متریک را انتخاب کنید تا نحو Templateرا بردارید و از قسمت 
 به صورت متریک و استاندارد در آید.در نرم افزار اسکچاپ 

http://woodiano.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DA%86%D8%A7%D9%BE-sketchup-pro-2018/
http://woodiano.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DA%86%D8%A7%D9%BE-sketchup-pro-2018/
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 :Model Infoتنظیمات  -3

واحد اندازه  کنیم،ظیم تنرا  آناصلی ترین و اولین گزینه ای که باید  Model Info پنجرهدر 
در می شویم و  Model Infoوارد پنجره  ،برای انجام این کار است. و اندازه گذاری گیری

 بعد از این مرحله .را انتخاب می کنیم Decimal گزینه ،Formatو در قسمت  Units بخش
راه  .کنیممی تنظیم متر  لییبنا به نیازمان روی متر، سانتی متر و یا م راواحد اندازه گیری 

 بر روی ،Windowاین است که از منوی  Model Infoبرای دسترسی به پنجره  ردیگ
Model Info .هنگامیاین حالت  کلیک کنیم و برای انجام تنظیمات باال از آن استفاده کنیم 

این گزینه به  یم وه باشانی نکردورا فراخ Standard نوار ابزارهنوز  که استفاده می شود
را  Window، Model Infoاز منوی  برای رفع این مشکل پس .نباشدراحتی در دسترس 

 دسترسی به این گزینه وش برایراحت ترین ر به خاطر داشته باشید که .انی کنیموفراخباید 
  است. فراخوانی شده باشد Standard نوار ابزار زمانی است که
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 فراخوانی نوار ابزارها: -4
توجه به را با  نوار ابزارهامفید ترین و ضروری ترین  ،برای شروع کار با نرم افزار اسکچاپ

ترتیب از یک فضای  به این. معرفی می کنیم اسکچاپ نرم افزار چندین ساله کار با تجربه
 Viewها وارد منوی برای فراخوانی ابزارمی بریم. را  بهترین استفاده های ضروریساده با ابزار

 یهایابزار ماوسبا استفاده از اسکرول  کلیک می کنیم و Toolbarsمی شویم و بر روی گزینه 
، Measurements ،Stylesهای نوار ابزار تیک می زنیم. ار که در ادامه نام خواهیم برد

Views ،Standard  وLarge Tool Set هایی هستند که برای شروع کار با نرم افزار ابزار
وار ابزارها در اسکچاپ ویدیوی رایگان فراخوانی نبرای مشاهده  ضروری هستند.اسکچاپ 

 کلیک کنید. اینجا

 

 

http://woodiano.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DA%86%D8%A7%D9%BE/
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 :Measurementsنوار ابزار  -5

اندازه گذاری و یا  ،طراحی مراحله تمامی اندازه ها در اهداین ابزار امکان مش با فعال کردن
بعد از فعال کردن این ابزار، نمایشگر اندازه در پایین صفحه  ویرایش قابل مشاهده است.

ثبت مراحل  تمامی می توانیک مربع  به هنگام رسم به عنوان مثال .نمایش ظاهر می شود
 .کردکنترل را با استفاده از این ابزار اندازه 
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 :Stylesنوار ابزار  -6

مطابق و های طراحی شده را در لحظه  شکل نمایش می توان شیوه این ابزاربا استفاده از 
 حجم های کشیده شده متریال توانبه عنوان مثال در این ابزار می  .دادتغییر خود نیاز با 

 همچنین می توان .فعال کردیا اینکه حالت نمایش بدون متریال را  کرد ورا قابل نمایش 
 درونبرای مشاهده بدون محدودیت  که کردرا فعال  (X-Ray) ایکس ری مشاهده حالت

در  Stylesار با نوار ابزار کویدیوی رایگان برای مشاهده  .می شوداز آن استفاده احجام 
 کلیک کنید. اینجااسکچاپ 

 

http://woodiano.ir/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-styles-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-views-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DA%86%D8%A7/
http://woodiano.ir/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-styles-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-views-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DA%86%D8%A7/
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 :Viewsنوار ابزار  -7

به کمک این  .وجود دارد پروژه طراحی شدهامکان انتخاب جهت نمایش  ،ابزار نوار در این
به  است، از هر زاویه ای که نیاز از مرحله طراحی لحظهدر هر جهت  6از  نوار ابزار می توان

است که در نرم افزار اسکچاپ  منحصر به فردمزیت یک این  .کردسوژه طراحی شده نگاه 



 

 

 woodiano.ir 9 2018نکته فوق ضروری در اسکچاپ    30

 است. woodiano.irکلیه حقوق این اثر متعلق به وب سایت 

را به  ضعف نقطه به کمک ما می آید تا درک بهتری از فضای سه بعدی داشته باشیم و این
در اسکچاپ  Viewsار با نوار ابزار کویدیوی رایگان رای مشاهده  .نقطه قوت خود تبدیل کنیم

 کلیک کنید. اینجا

 

 :Standardنوار ابزار  -8

به طور یکجا د نقرار دار Editو  Fileابزار اصلی و پر کاربرد که در منوی  یازده در این نوار ابزار
با استفاده  به این ترتیب .دارنددسترسی  یتقابل ه به راحتیقرار داده شده است کدر کنار هم 

به طور قابل توجهی اسکچاپ با نرم افزار شما سرعت کار  ،ی موجود در این نوار ابزارهاابزاراز 
 کردنباز  یا Open ،یا ایجاد فایل جدید Newیازده ابزار عبارتند از:  این. باال خواهد رفت

 ،با قابلیت کپی یا حذف کردن Cut ،یا ذخیره سازی فایل کشیده شده Save ،فایل اسکچاپ
Copy فایل مورد نظر یا رونوشت، Paste یا جاگذاری فایل کپی شده، Delete  یا حذف
 Modelیا چاپ، و گزینه Print ،پرش به جلو یا Redo، یا برگشت به عقب Undo کردن،
Info. نوار ابزار  طریق با یک کلیک ازو تنها تمامی این ابزار ها بدون واسطه  به این ترتیب

Standard  .قابل دسترسی است 

 

http://woodiano.ir/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-styles-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-views-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DA%86%D8%A7/
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 :Large Tool Setنوار ابزار  -9

 در دسترس قرار دارد.تمامی ابزار های طراحی، ویرایشی و اندازه گذاری  ،در این نوار ابزار
 هنگام طراحی و ویرایش در اسکچاپاصلی ترین کار ما در که  نکته جالب توجه اینجاست

اصلی و اولیه مورد  ضروری هایابزارنحوه کار با در ادامه  انجام می شود.با این نوار ابزار 
  را آموزش خواهیم داد.طراحی با اسکچاپ نیاز در 
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  :در اسکچاپاجزا  (Select) انتخابانواع  -10

انتخاب یا ابزار  خواهیم کرد، دایپ اجیبه آن احت گام نخستکه در  ییابزارها اولین از یکی
Select نوار ابزار در اول  نهیگز ،انتخاب. ابزار استLarge Tool Set با استفاده ، که است
 یلیتکم اتیها عمل آن یو بر رو کردشده را انتخاب  دهیتوان خطوط و سطوح کش یاز آن م

آن را  Selectتوان با استفاده از ابزار  یم مورد نیاز، خط ایحجم  ترسیمبعد از  .دادرا انجام 
باز کردن  باو  میکن یم کیکل Selectابزار  یرو ،در اسکچاپ انتخاب انجام یبرا .کردانتخاب 

مشاهده برای  .میدهیانجام م یرا به راحت انتخاب،  جره از چپ به راست و راست به چپپن
 کلیک کنید. جااینویدیوی آموزشی انواع انتخاب در اسکچاپ 

 

 

http://woodiano.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-principal-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DA%86%D8%A7%D9%BE/
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  :خابانتآموزش نحوه باز کردن پنجره  -1-10

به نمایش در  وستهیپنجره با خطوط پ کی میراست باز کن را از چپ به انتخاباگر پنجره 
 نیبه صورت خط چ انتخابپنجره  م،یاز راست به چپ باز کن را انتخابپنجره  اگر می آید و
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 ، تنهامیپنجره از چپ به راست استفاده کن از حالت باز کردن اگر .شود یداده م شینما
قابل انتخاب هستند  رندیگیکه به صورت کامل در داخل پنجره قرار م یطراح یاجزا یتمام

پنجره  درون طراحی درجزء  کیاز  یاگر قسمت یحت شود، بازو اگر پنجره از راست به چپ 
 هر یک از این گزینه ها، به نحوهانتخاب  .شود یانتخاب م جزء کل آن گیرد به راحتیقرار 

مربوط می شود که با تجربه کردن روش های مختلف مختلف  یو کار با حجم ها طراحی
خود در جای مناسب  انتخاباز هر دو نوع  افزار اسکچاپ، به راحتی می توان کار با نرم
 . کرداستفاده 

 با سه کلیک پیاپی: انتخاب -2-10

روش سه کلیک پیاپی  ،وجود دارداجزا  راحت تر و سریع ترانتخاب  یبراکه  یگر یراه د
که به صورت جدا و بدون  می رود به کار ییکردن حجم ها انتخاب یبرا است. این روش

 کیبا سه کل توانیم بیترت نیبه ا کشیده شده است. گریخطوط د طوحبا س یچسبندگ
ند ه احجم واحد را ساخت کیشده اند و  دهیکه به هم چسب یسطوح و خطوط یتمام یاپیپ

اجزا  انتخاب یراه ها بهترین و سریع ترین از یکی این روش انتخاب .کردانتخاب  به راحتی
  به شمار می آید. یطراح دهیچیدر مراحل پ

 

 :Reverse Facesگزینه  -11

 ،کردبه آن توجه  دیبا ینرم افزار اسکچاپ که در هنگام طراح یاز نکات مهم و کاربرد یکی
 یژگیاز و ح یکیواین حالت نمایش سط ت.اس شده در نرم افزار اسکچاپ جادیرنگ سطح ا

 یسطح نرم افزار درموجود  یاز ابزارها کیگاه با هر هر  .رودینرم افزار به شمار م نیا یها
 دیسطح سف .دیآیم در دیبه رنگ سف گریو طرف د یرنگ آب سطح به طرف کی ،رسم کنیم

 یا سطح زیرین  و یسطح داخل ،رنگ یآب سطح و می باشد کار ما یو رو یرونیرنگ سطح ب
 یدر مراحل بعد ویژگی مهم نیا با توجه به این توضیحات، .حساب می آیداحجام به 

 .به ما کمک خواهد کرد اریبس طراحی
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 افزار اسکچاپ نرمکه در  مواردی سایرو  الیاعمال متر و یا رندرانجام  در هنگام به عنوان مثال
باید دقت  د.نرا ایجاد می کن یوتازیر صفحه حالت های متف وروی صفحه  ،میدهیمانجام 

 تا به عنوان سطح میدار ازیکه ن یسطح ،میکرد جادیداخل نرم افزار ا سطحیهر گاه  که شود
 برعکساگر رنگ باشد.  یآبنیز  داخلیو سطح باشد  دیبه رنگ سف ی به حساب آید بایدرونیب
بجا آن را جا با انتخاب سطح مورد نظر می توان یبه راحت اتفاق افتاده باشد، حالت نیا

راست  کیو سپس با کل هآن را انتخاب کرد ماوسچپ  کیبا کل این صورت کهبه  .کرد
به  می دهیم. رییآن را به شکل مدنظر خود تغ  Reverse Facesنهیو انتخاب گز ماوس

دچار مشکل  یر یو رندر گ الیاعمال متر، شیرایو ،یطراح مراحل در ادامه بیترت نیا
 .شد دینخواه

 
 

12- Make Group  وMake Component: 

تبدیل حجم کشیده شده به یک گروه و یا  کردبه آن توجه  دیکه با مهمترین نکاتیاز  یکی
 ،حجم کیآن به  لیتبد بعد از ایو  دیسطح جد جادیبعد از ا بدین منظور ننت است.وکامپ
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سطوح و  یر یجهت قرارگ تیبا رعا بدین صورتمی سازیم.  کامپوننتبالفاصله یک گروه یا 
و  Make Group انتخاب گزینهنوبت به   Reverse Facesنهیاصالح آن با استفاده از گز

Make Component دیاشود ب جادیا دیجد یحجم ای گاه سطحهر  به طور کلی .رسدیم 
حتما به این نکته  .انجام شود توجه به نیازمانبا  تبدیل به گروه یا کامپوننت فرآیندبالفاصله 

 شود،انجام ن ینرم افزار اسکچاپ به درستدرون کار در  نیاگر ا که دیداشته باش توجه
و  برگشت یطراح یبه مراحل قبل به ناچار بایدبه وجود خواهد آورد که  یار یمشکالت بس

 ییو اجرا نهیگز نیاستفاده از ا اما خبر خوب این است که .از دست خواهد رفت یادیزمان ز
با  یدتوان یقابل اجرا است و م هر چه تمام تر یو به راحت ستین دشوارکردن آن اصال 

  نید.ک یر یجلوگ یمشکالت بعد آمدناز به وجود  این روش،استفاده از 

آن را با استفاده از پنجره  یتمام قسمت ها ،حجم مورد نظر ای طحس طراحی اتمام از بعد
و  ماوسراست  کیو با کل میکن یآن انتخاب م یبر رو یاپیپ کیکلسه  با ای و انتخاب

 کامپوننت ایگروه و  کیآن را به  Make Component ای Make Group نهیانتخاب گز
و  نمی شودمشکل  ایجاد موجب در ادامه کار نیانجام ا د کهیدقت داشته باش .میکن لیتبد

کلیک راست بر روی  با دیخارج کن کامپوننت ایمورد نظر را از گروه  المان دیهرگاه بخواه
اگر  .دادکار را انجام  نیا یبه راحت توانیم Explodeدستور  یاجرا گروه ساخته شده و

Make Group ای Make Component حجم  یطراح یو در مراحل بعد میرا انجام نده
 انتخاب را مجزا حجم یتوان به راحت ینم گرید م،یخود بچسبان یرا به حجم قبل یگر ید یها
تغییر شکل  دهیشده و به هم چسب دهیکل حجم کش ،ییجابجا نیو با کوچکتر کردجابجا  ای

گروه  م ویکار را انجام داده باش نیا یاما اگر به درست .شودیم دفرمهاصطالحا می دهد و 
د نخواه یبا سطوح مجاور خود چسبندگ را ایجاد کرده باشیم طرح کشیده شده کامپوننت ای

   .خواهد بود شیرایقابل انتخاب و و یاجزا به راحت نیا یداشت و تمام
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 :Lineابزار  -13

، Lineبعد از انتخاب ابزار  برای این کار .دصاف از این ابزار استفاده می شو خط رسمبرای 
نقطه پایانی  و کلیک دوم ،وع خط را مشخص می کندکلیک اول در فضای طراحی نقطه شر

باید دقت کنید که خط مورد نظر را در  Lineدر هنگام کار با ابزار  خط را مشخص می کند.
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های می توانید با استفاده از محوربدین منظور  .رسم می کنید امتداد کدام محور مختصات
 د نظر را ایجاد کنید.ورخطوط م (در ارتفاع) و محور آبی  (،بر روی سطح افقی)سبز و قرمز 

 )مبدا( ع از نقطه آکسبرای کشیدن آسان خطوط در نرم افزار اسکچاپ کافی است برای شرو
هیچ خط  ،شروع کار با نرم افزار اسکچاپمرحله به این ترتیب از  .نرم افزار استفاده کنید

به بعد از شروع  .می شودبانگیر شما نیگر کشیده نمی شود و هیچ مشکلی اشتباهی در فضا
با استفاده از نقاط کمکی که نرم افزار اسکچاپ  راخطوط از نقطه آکس، ادامه خطوط  رسم

بیشتر توضیح  ادامه. در مورد نقاط کمکی در ترسیم می کنیمدر اختیار ما قرار می دهد 
 ک کنید.کلی نجایا Lineابزار  نحوه کار بارایگان آموزشی  اهده ویدیویمشرای ب خواهیم داد.

 
 

 :Rectangleابزار  -14

دین صورت از این ابزار استفاده می شود. ب )مربع/مستطیل( چهار ضلعییک برای کشیدن 
ر ضلعی و با کلیک دوم گوشه دوم یا ادر فضای نرم افزار گوشه اول چهکه با زدن کلیک اول 

به این ترتیب چهار ضلعی مد نظر ما ترسیم می  .همان قطر چهار ضلعی مشخص می گردد

http://woodiano.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-drawing-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DA%86%D8%A7%D9%BE/
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این مطلب نحوه کشیدن چهار ضلعی با اندازه های مشخص به برای آشنایی بیشتر با  گردد.
نحوه رایگان آموزشی  اهده ویدیویمشرای ب مراجعه کنید. وودیانووب سایت آموزشی در 

 ک کنید.کلی نجایا ectangleRابزار  کار با

 
 

 :Circleابزار  -15

برای  . به این ترتیبها از این ابزار استفاده می شود قوسبرای کشیدن دایره، کره و انواع 
کنیم. با کلیک اول مشخص می  را نقطه اول که سازنده نقطه مرکزی دایره است ،عوشر

برای کشیدن دایره می  نقطه دوم که بیانگر شعاع دایره است با کلیک دوم ثابت می گردد.
دلخواه و  دایره ای در راستای ،بردیجهت دار ک یها دیکلبا استفاده از نقاط کمکی و  توان
 ircleCابزار  نحوه کار بارایگان آموزشی  اهده ویدیویمشرای ب .کردمورد نظر ترسیم  محل

 ک کنید.کلی نجایا

http://woodiano.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-drawing-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DA%86%D8%A7%D9%BE/
http://woodiano.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-drawing-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DA%86%D8%A7%D9%BE/
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 است. woodiano.irکلیه حقوق این اثر متعلق به وب سایت 

 
 

 :Point Arc ابزار  -16

 )کمان( کشیدن آرک به از ابزارهای مربوط، کمان یک حالت های مختلفبرای کشیدن 
از یکی  .وجود دارد  Large Tool Setکه تمامی آن ها در نوار ابزار می شوداستفاده 
 می توان  Point Arc ابزاربا استفاده از  است.  Point Arc ابزار ها،ابزاراین ترین پرکاربرد

به این ترتیب  .کردطراحی  رامد نظر  آرکدو نقطه مشخص و شعاع دلخواه  کردن تعیینبا 
سوم یا وارد کردن با کلیک بعد از آن  .شود مشخص می آرک دهنه باز ،با کلیک اول و دوم

آموزشی  اهده ویدیویمشرای ب .کردترسیم  به راحتی را می توان آرک مورد نظر شعاع اندازه
 ک کنید.کلی نجایا  Point Arcابزار  نحوه کار بارایگان 

 

http://woodiano.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-drawing-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DA%86%D8%A7%D9%BE/
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 :Moveابزار  -17

برای این . جابجایی در نرم افزار اسکچاپ امکان پذیر است هرگونه ، Moveاستفاده از ابزار با
را انتخاب کرده و با کلیک اول حجم انتخاب   Moveابزار ،بعد از انتخاب حجم مورد نظر کار

را با کمک نقاط کمکی به  Move توانضمنا می  .کنیم شده را به میزان دلخواه جابجا می
 .کردو یا اینکه اندازه دقیق جابجایی مورد نیاز را با استفاده از صفحه کلید وارد  رساندپایان 

 ک کنید.کلی نجایا Move ابزار نحوه کار بارایگان آموزشی  اهده ویدیویمشرای ب

http://woodiano.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-edit-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DA%86%D8%A7%D9%BE/
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 :کردنکپی  -18

 از المان مورد نظراگر از کلید کنترل استفاده کنیم یک کپی  Moveدر هنگام استفاده از ابزار 
منحصر به فردی برای ابزار  و ابزار مشخص ، هیچنکتهبا توجه به این  پس .شودگرفته می

و نگه داشتن کلید کنترل  Moveبا استفاده از ابزار  صرفا کپی وجود ندارد و عملیات کپی
تر با نرم افزار  راحت تر و سریعحی ابرای طر باشید کههمچنین دقت داشته  انجام می شود.

نیز  کپی در ابزار نیز د ده نرم افزار در اختیار ما قرار میکه از نقاط کمکی  توانمی  ،اسکچاپ
   .کرداستفاده 
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  :Push/Pullابزار  -19

از کارهای  بسیاریکه است منحصر به فرد در نرم افزار اسکچاپ  ابزاری  Push/Pullابزار
بسیاری   Push/Pullابزار استفاده از .شودانجام می  آناستفاده از با  در این نرم افزار طراحی

به این شکل که با این ابزار می  ،است از کارهای طراحی در نرم افزار اسکچاپ را آسان کرده
برای انجام  .نمودتبدیل  متناسب به راحتی تمام سطوح ایجاد شده را به یک حجم انتو

کنیم و سطح  بر روی سطح مورد نظر کلیک می ، Push/Pullاین کار بعد از انتخاب ابزار
به این ترتیب سطح دو بعدی ما به  .آوریممی یا پایین باال دلخواه ارتفاع به را انتخاب شده

 توانهمچنین با استفاده از این ابزار به راحتی می .شودیک حجم سه بعدی تبدیل می
 .کردجابجا و ویرایش  شده،ترسیم سطوح حجم های مورد نظر را در راستای محور های 

 ک کنید.کلی نجایا ush/PullP ابزار نحوه کار بارایگان آموزشی  اهده ویدیویمشرای ب

http://woodiano.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-edit-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DA%86%D8%A7%D9%BE/
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  :Follow meابزار  -20
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این ابزار  .یکی دیگر از ابزارهای کاربردی و مفید نرم افزار اسکچاپ است Follow me ابزار
 عملکرد ابزاردلخواه امتداد می دهد.  راستای محور وح انتخاب شده را درتمامی سط

Follow me این  انتخاببا  و کنیممی مورد نظر را انتخاب  که سطح است شکل به این
کنیم و با استفاده از این روش حجمی غیرمعمول می مشخصبرای آن  خاصابزار مسیری 

 meollow F ابزار نحوه کار بارایگان آموزشی  اهده ویدیویمشرای ب .را به وجود می آوریم
 ک کنید.کلی نجایا

 

 

http://woodiano.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-edit-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DA%86%D8%A7%D9%BE/
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  :Rotateابزار  -21

 .دادتمامی چرخش ها را در نرم افزار اسکچاپ انجام  می توان  Rotateبا استفاده از ابزار
 .امکان کپی کردن به وسیله این ابزار وجود دارد هم در این ابزار Moveهمچنین مانند ابزار 

کلیک اول مرکز  ،Rotate خاب حجم مورد نظر و انتخاب ابزاربه این شکل که بعد از انت
. از حجم اول ما کپی گرفته می شود کلید کنترل فشردنبا  و ؛ندک را مشخص می چرخش

به درجه  360 زاویهدایره و در امتداد  حولدر  Rotateوسیله ابزار ه کپی های گرفته شده ب
رایگان آموزشی  اهده ویدیویمشرای ب. می شود ایجاد فواصل زاویه ای دلخواهتعداد و 

 ک کنید.کلی نجایا otateR ابزار نحوه کار با

http://woodiano.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-edit-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DA%86%D8%A7%D9%BE/
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 :Scaleابزار  -22

 همچنین .دادمقیاس حجم کشیده شده را تغییر  توانبه راحتی می Scaleبا استفاده از ابزار 
قرار می دهد می توان حجم مورد  ام در اختیار Scaleبا استفاده از نقاط مفیدی که ابزار 

 Scaleیکی دیگر از نکات مهم ابزار  .دادهای مختلف تغییر مقیاس نظر را در راستای محور
یا قرینه  Mirrorبه راحتی عملیات  Scaleبا استفاده از نقاط مرکزی  این است که می توان
 نجایا caleS ابزار نحوه کار بارایگان آموزشی  اهده ویدیویمشرای ب سازی را انجام دهیم.

 ک کنید.کلی

http://woodiano.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-edit-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DA%86%D8%A7%D9%BE/


 

 

 woodiano.ir 28 2018نکته فوق ضروری در اسکچاپ    30

 است. woodiano.irکلیه حقوق این اثر متعلق به وب سایت 

 

 
 

 :Offsetابزار  -23
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ه در خود چندین ابزار مختلف کیکی از ابزارهای کاربردی نرم افزار اسکچاپ است  ابزار آفست
 ا استفاده از این ابزار می توانب .را جای داده است و باعث سهولت در طراحی می شود

به  .کردن اندازه مدنظر جابجا خطوط پیرامونی سطوح یا حجم های مختلف را با وارد کرد
رای ب برد فراوانی دارد.کار ضخامت به صفحات ایجادی ایجاد پله یا این ابزار برا عنوان مثال،

 ک کنید.کلی نجایا ffsetO ابزار نحوه کار بارایگان آموزشی  اهده ویدیویمش

 

 

http://woodiano.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-edit-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DA%86%D8%A7%D9%BE/
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 :Panابزار  -24

شود. با استفاده از این استفاده می  Panاز ابزار ،برای جابجایی های دو بعدی جهت دید
به . دادتغییر در زاویه دوربین  چرخشکوچک ترین را بدون ایجاد  توان جهت دید ابزار می

امکان گم شدن  است وو درهم شلوغ  بسیارهنگامی که طرح کشیده شده  عنوان مثال،
از داخل به راحتی  توانمی  ابزار این با استفاده از وجود دارد آن الیه های مختلف درون

 ابزار نحوه کار بارایگان آموزشی  اهده ویدیویمشرای ب .شدسطوح و ضخامت احجام خارج 
anP ک کنید.کلی نجایا 

 
 

 :Zoomابزار  -25

این شکل به  انجام داد. را می توان به راحتی بزرگنمایی مد نظر  Zoomبا استفاده از ابزار
 Zoom، Zoomیعنی  این بخشابزار مربوط به  4که در مرحله طراحی با استفاده از 

Window، Zoom Extents  وPrevious طراحی  دروندر را  جاییجاب به راحتی می توان
 ک کنید.کلی نجایا oomZ ابزار نحوه کار بارایگان آموزشی  اهده ویدیویمشرای ب .دادانجام 

http://woodiano.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-camera-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DA%86%D8%A7%D9%BE/
http://woodiano.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-camera-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DA%86%D8%A7%D9%BE/
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 :Orbitابزار  -26

 می با استفاده از این ابزار .است  Orbitابزاریکی از ابزارهای کاربردی در نرم افزار اسکچاپ 
زدن یک  بدین ترتیب با .دادجهات انجام را در تمام  نمای دید درجه ای 360چرخش  توان

البته برای استفاده  .دادچرخش را به راحتی انجام  تواندر فضای نرم افزار می ماوسکلیک 
راه ساده تر به  از یک توانو می نیست در فضا کلیکنیازی به انتخاب ابزار و  ،Orbitاز ابزار 

فشردن آن و  ماوساستفاده از کلید اسکرول  با ؛ بدین ترتیب کهدسترسی داشت این ابزار
و به راحتی در داخل فضای طراحی  بتدایی را در یک مرحله خالصه کرددو مرحله ا می توان

 rbitO ابزار نحوه کار بارایگان آموزشی  اهده ویدیویمشرای ب .دادخود جابجایی را انجام 
 ک کنید.کلی نجایا

http://woodiano.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-camera-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DA%86%D8%A7%D9%BE/
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  :Eraserابزار  -27

طوط یا سطوحی خ ،به راحتی حجم های کشیده شده می توان Eraser با استفاده از ابزار
حتی با استفاده  .کردرا پاک  شده استرسم احیانًا اشتباه  یا وی نیست که دیگر به آن نیاز 

به راحتی تک تک جزئیات مربوط به طراحی را که در داخل یک گروه قرار  از آن می توان
اگر اقدام به پاک کردن یک گروه یا  .کردندارند و یا کامپوننت نیستند را به راحتی پاک 

اما اگر حجم یا سطح کشیده  .شودها یکجا پاک می کامپوننت کنیم با یک کلیک تمامی آن
پاک   Eraserوان تک تک اجزای آن را با استفاده ازشده به صورت یک گروه نباشد می ت

 ک کنید.کلی نجایا raserE ابزار نحوه کار بارایگان آموزشی  اهده ویدیویمشرای ب .کرد

http://woodiano.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-principal-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DA%86%D8%A7%D9%BE/
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28- Default Tray: 
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داشت  دسترسی یادیز ماتیتنظ به سادگیتوان به  یم  Default Trayبخشبا استفاده از 
بر  توانیم Default Tray یمنو یفراخوان یبرا .نموداستفاده  یهنگام طراح بهاز آن  و

نمودن زیر بخش با باز  ، Default Trayقسمت ازو  کرد کیکل Paint Bucketابزار  یرو
 Entityمانند ییقسمت منوها نیدر ا .کرداستفاده  متنوعش گزینه هایاز  آن مختلفهای 
Info ،Materials، Components، Styles، Layers هر  توانیم که وجود دارد و غیره

در بخش  .کرداضافه و کم  Default Trayو بخش  Window یمنورا از ها  کدام از آن
Default Tray نه های متعددی وجود دارد که در ابتدای شروع به کار با نرم افزار گزی

  اسکچاپ تسلط بر آن ها ضروری نیست.

 
 

 :کامپوننت -29

شده  یاز هزاران نمونه آماده و طراح شیبه ب یتوان به راحت یم ها استفاده از کامپوننت با
از  یلیدر خ بهره گیری از آن ها که نمودخود استفاده  یاز آنها در طراحو  کرد دایپ یدسترس

 کامپوننتبخش  تسلط بر .آوردیم نییرا پا تان یو زمان طراح کند یموارد کار را آسان م
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از قسمت  نیدر او به همین خاطر  در شروع به کار با نرم افزار اسکچاپ ضروری نیست
 توضیحات کامل آن صرف نظر می کنیم.

 
 

  متریال: -30

که باز می شود  Default Trayپنجره آن  یبر رو کیو کل Paint Bucketبا استفاده از ابزار 
 نیا ،مشخص است Paint Bucket کونیهمانطور که از آ .است Materials گزینه دوم آن

 یماستفاده حجم های کشیده شده سطوح و  یبر رو دهی الیمتر ایاعمال رنگ  یابزار برا
متریال  Selectمواد مختلف را در قسمت  و رنگ ها توانیم الیدر قسمت متر .شود

 انجام شده یهر قسمت از طراح یرنگ بر رو سطلبا حرکت ، انتخابو بعد از  کردانتخاب 
که هر وقت حجم مورد  دیدقت داشته باش .نمودرنگ مورد نظر را به کار اضافه  می توان

و هر وقت  می کند پیرویگروه  نیاز قوان الیاعمال متر دیکن لیگروه تبد کینظر خود را به 
مربوط به کامپوننت در هنگام اعمال  نیقوان دیکامپوننت اعمال کن کی یرا بر رو الیمتر
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انتخاب مدنظر را  الیمتر و رنگ یبه راحت به این ترتیب پس .شود یم اعمالرنگ  ای الیمتر
  .میکن یاعمال م به سطوح و احجام مورد نظرمی کنیم و 

 

 



 

 

 woodiano.ir 37 2018نکته فوق ضروری در اسکچاپ    30

 است. woodiano.irکلیه حقوق این اثر متعلق به وب سایت 

 
 

 

 

 دنیای حرفه ای اسکچاپورود به 

آشنا  نرم افزار اسکچاپ و سریع شناخت صحیح برای اولیه های ضروری قدمتا اینجا با 
کسب مهارت و رسم طرح های پیچیده تر، قدم بعدی برای حرفه ای شدن  اکنونشدید. 

طراحی با اسکچاپ است که با تمرین و تکرار و کسب تجربه بدست می های مختلف در 
است که در  مشاهده آموزش های پروژه محور اسکچاپ وودیانوپیشنهاد ما به شما آید. 

ساده به نکات و ترفندهای پروژه های این سری از آموزش های رایگان در ضمن طراحی 
با  و طراحی فوق العاده ضروری در طراحی با اسکچاپ اشاره می شود که حاصل سال ها کار

نرم افزار اسکچاپ است. شما با مشاهده این آموزش های پروژه محور می توانید در کمترین 
 .بدست آوریدزمان باالترین بازدهی ممکن را از تمرینات خود با اسکچاپ 

http://woodiano.ir/category/training/project-based/
http://woodiano.ir/category/training/project-based/
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 نوار ابزارهای اسکچاپجامع  رایگان ویدیویی آموزش هایمشاهده  برای
 بر روی تصویر زیر کلیک کنید:وودیانو 

 

 

 

وودیانو بر  پروژه محور اسکچاپبرای مشاهده آموزش های ویدیویی رایگان 
 روی تصویر زیر کلیک کنید:

 

 
 

 

http://woodiano.ir/category/training/toolbars/
http://woodiano.ir/category/training/project-based/
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 کانال تلگرام آموزش اسکچاپ وودیانو:

 

 
 

 آموزش اسکچاپ وودیانو:صفحه اینستاگرام 

 

 
 

 

https://t.me/sketchup_woodiano
https://www.instagram.com/sketchup_vray/


 :وودیانوخدمات 

 

 آموزش رایگان طراحی با نرم افزار اسکچاپ 

  چوبی مدرن و ویالطراحی و ساخت خانه 

  و پرگوال چوبیطراحی و ساخت آالچیق 

 طراحی و ساخت پله های چوبی قوس دار 

 طراحی و ساخت کابینت های چوبی 

  دیگر طراحی و ساخت انواع سازه های چوبیو 

 خاص ترین دکورهای چوبی در ایران طراحی و تولید 

 آموزش هنرهای چوبی 

 

 

 وب سایت: 

 


