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بدون اجازه ناشر و مؤلف، نشر یا پخش یا عرضه کند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

HN
Text Box
www.SoftGozar.Com



  

 فهرست موضوعات

  1  ..................................................................................................................................................................  افزار نرم طیمح به ورود

  2  ......................................................................................................................................................................  دیجد مدل کی جادیا

  5  ..........................................................................................................................................................................  پروژه کی یفراخوان

  5  ...............................................................................................................................................................................  پروژه کی بستن

  6  ..........................................................................................................................................................................  پروژه کردن رهیذخ

  7  ............................................................................................................................................................  پروژه کی کردن وارد نحوه

  8  ..................................................................................................................................................................پروژه از گرفتن یخروج

  9  ....................................................................................................................................................................  پروژه از گرفتن نتیپر

  11  ....................................................................................................................................................................  پروژه از گزارش هیته

  12  ..................................................................................................................................................................  پروژه از عکس گرفتن

  13  ........................................................................................................................................................  پروژه مشخصات کردن وارد

  15  ............................................................................................................................................................  داشت ادی و کامنت جادیا

  Undo    ................................................................................................................................................  17قبل مرحله به بازگشت

  Redo   ....................................................................................................................................................  19يبعد مراحل به رفتن

  20  .......................................................................................................................................................................  اءیاش انتقال و برش

  22  ...........................................................................................................................................................................  اءیاش کردن یکپ

  22  ............................................................................................................................................  شده يبردار یکپ اءیاش يگذاریجا

  25  .........................................................................................................................................................................  اءیاش کردن حذف

  26  ...................................................................................................................................  يبعد سه و يدوبعد اءیاش کردن اضافه

  31  .....................................................................................................................................  طبقات ارتفاع و شبکه خطوط شیرایو

  34  .....................................................................................................................................................................................  اءیاش ریتکث

  36  ................................................................................................................................................................................  اءیاش اکسترود

  40  .........................................................................................................................................................  اءیاش یمکان تیموقع رییتغ

  42  ..............................................................................................................................................................................  ها قاب شیاریو

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

HN
Text Box
www.SoftGozar.Com

HN
Text Box
www.SoftGozar.Com



  44  ..........................................................................................................................................................................  ها پوسته شیرایو

  48  ....................................................................................................................................................................  ها بلیل يساز مرتب

  49  ...............................................................................................................................................................................  یچرخش ينما

  51  .......................................................................................................................................................................................  پالن ينما

  53  ...............................................................................................................................................................................  ها ارتفاع ينما

  54  .........................................................................................................................................  ساختمان ينما در تیمحدود جادیا

  56  ......................................................................................................................................................  اءیاش شینما کردن یسفارش

  57  ...........................................................................................................................................  اءیاش یینما کوچک و یینما بزرگ

  59  .....................................................................................................................................................  ماتیترس يظاهر ییجا جابه

  59  ........................................................................................................................................  شبکه خطوط شینما عدم ای شینما

  61  ..........................................................................................................................................................  مصالح يها یژگیو یمعرف

  64  ..........................................................................................................................................  يا سازه مقاطع يها یژگیو یمعرف

  67  ..............................................................................................................................................  وارهاید و ها سقف مقاطع یمعرف

  70  ..................................................................................................................................................................  آرماتورها زیسا یمعرف

  72  ....................................................................................................................................................  ها ساپورت و ها نکیل یمعرف

  75  .............................................................................................................................................................  کیپالست مفاصل یمعرف

  80  ....................................................................................................................................................................  اتصال چشمه یمعرف

  83  .................................................................................................................................................................................................  توابع

  86  ..........................................................................................................................................................................  سازه جرم یمعرف

  Delta-P   ..............................................................................................................................................................  89اثرات یمعرف

  92  .....................................................................................................................................................  سازه یارتعاش يمُدها یمعرف

  94  .....................................................................................................................................................................................  بار يالگوها

  97  ...........................................................................................................................................  طبقات کف یسطح يبارها یمعرف

  100  .............................................................................................................................................................................  بار يها حالت

  104  .................................................................................................................................................................................  بار باتیترک

 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

HN
Text Box
www.SoftGozar.Com



pg. 1 
 

 افزار نرم محیط به ورود

. کنم 	را شروع می Etabs 2015 دستورات جامع آموزش	ند متعال از امروز به بعدسالم دوستان خوبم، به یاري خداو

 یادي را برايژه هاي زپرو و ها مثال نزدیک آینده در انشاهللا و بدم آموزش را ایتبز دستورات تمامی است قرار ها آموزش این در

است که هدف  sEtab 2015 افزار نرم	مربوط به معرفی و ورود به محیط Etabs جامع آموزش		شما قرار بدم. جلسه اول

 ها دوره این در دوستان کنید دقت. است کار 		شروع 00اصلی من آشنایی شما با این نرم افزار فوق العاده قدرتمند از نقطه 

 آشنا رافزا نرم با اول از و اصولی طور به شما ترتیب این به چراکه آنهاست، کارایی و معرفی و دستورات آموزش فقط من منظور

در فصول بعدي با ذکر و انجام مثال هایی کامال نحوه کار را به شما آموزش میدم. همانطور که گفتم جلسه اول  وید و سپسش

  …یداهده نمایمش حتما را زیر ویدئو. کند می معرفی 		را به شما Etabs افزار نرم		محیط
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 جدید مدل یک ایجاد

New  		، اولین قدم براي ایجاد هر پروژه اي، ایجاد یک مدل با استفاده از دستورEtabsآموزش  خُب! در جلسه دوم

 Model در منو بارFile   یا نوار ابزار زیر منو بار است. روش کار به این صورته که بر روي گزینه فایل کلیک کرده و اولین

اولیه براي شما باز می شود  		را کلیک کنید. بالفاصله پنجره ي تنظیمات مقدماتی و Model New 		) با نامگزینه (دستور

که حاوي سه گزینه است. گزینه اول استفاده از تنظیمات پیش فرض برنامه است، گزینه دوم استفاده از تنظیمات مدل قبلی 

ایجاد کرده ایم و سومین گزینه سفارشی سازي بر اساس معیارهاي کاربر است. به این صورت که به یاد داشته  Etabs که در

باشید از گزینه سوم براي تنظیم واحدها (سیستم متریک) تنظیم آیین نامه هاي فوالد و بتن و نیز مقاطع فوالدي استفاده 

،  y و x ها یا خطوط شطرنجی در راستاي Grid Linee د از تنظیمات اولیه پنجره بعدي حاوي اطالعاتی دربارهکنید. بع

در شکل هاي  Grid only و طبقات تیپ و نیز انتخاب نوع مدل است. با استفاده از گزینه Base تعداد طبقات شامل طبقه

ایجاد  Etabs 		می رسیم. بدین ترتیب اولین پروژه شما در نرم افزارپایینی به ایجاد طرح اولیه از مدل پیش فرض یک ساختمان 

  …دنبال کنید 		شد. پیشنهاد میکنم ویدئو هاي آموزشی را حتما
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 پروژه یک فراخوانی

بپردازم. اکثر اوقات شما نیاز دارید تا  Etabs افزار نرم	واهم به نحوه فراخوانی یک پروژه درسالم دوستان خوبم. امروز می خ

ید و ادامه کار را بر روي پروژه پروژه اي را که در حال کار بر روي آن هستید را در جایی ذخیره کنید و مجددا آن را بازیابی کن

براي فراخوانی پروژه هاي ذخیره شده به کار می رود.   Fileeدر منو بار Open 		تان انجام دهید. به همین منظور دستور

براي شما باز می شود و تنها کاري  Project Open 		به این صورت که بالفاصله بعد از اجراي این دستور، پنجره اي با نام

را  Open می کنید اینست که محل فایل پروژه ذخیره شده را دنبال و بر روي فایل کلیک کنید و در آخر گزینهکه شما 

 .فشار دهید تا پروژه از همان جایی که ذخیره سازي شده بود براي شما نمایان شود

 

 پروژه یک بستن

مشغول به کار هستید و میخواهید که پروژه ها را یکی پس از  Etabs افزار نرم		بعضی اوقات شما بر روي چندین پروژه در

را در اختیار ما قرار داده است تا بتوانیم پروژه اي را  Close 		هگزین Etabs افزار نرم	دیگري باز و ببندید. براي این منظور

این کار را انجام  Close 		و گزینه سوم  Fileeکه به آن نیاز نداریم ببندیم. براي این امر می توانید با استفاده از منو بار

خیره پروژه می پرسد که اگر دهید، دقت داشته باشید که به محض اجراي این دستور، برنامه از شما سوالی مبنی بر ذ
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می توانید آخرین کارهاي انجام شده روي پروژه تان را نیز ذخیره کنید. سپس برنامه بالفاصله پروژه را می بندد و  		بخواهید

 .صفحه اولیه ساخت مدل و یا فراخوانی یک فایل براي شما نمایش داده می شود

  

 پروژه کردن ذخیره

به روش ذخیره کردن پروژه می پردازم. بسیاري از اوقات  Etabs 2015 جامع آموزش		پنجمسالم دوستان خوبم. در جلسه 

 دهش انجام تغییرات آخرین از شما بعدي مراجعه زمان در تا کنید ذخیره		نیاز دارید که پروژه اي که بر روي آن کار می کنید را

می توانید این کار را به  Save 		هم همانند اکثر نرم افزار ها از گزینه Etabs برنامه		بارگذاري شود. لذا در شما براي مجددا

که مثال شما می خواهید پروژه را تا بدین جاي کار ذخیره کنید، براي این  راحتی انجام دهید. روش کار به این ترتیب است

کلیک کنید تا پنجره اي براي شما نمایش داده شود که مربوط به آدرس فایل ذخیره  Save 		بر روي دستور  Fileکار از منو

م افزار از شما محلی براي ذخیره فایل است که شما پروژه را ذخیره می کنید، نر 		می باشد. دقت کنید که اگر براي اولین بار

در  Ctr+S کلید	و یا Save می پرسد ولی در دفعات بعدي نیازي به آدرس دهی مجدد نمی باشد و فقط با کلیک بر روي

همان فایل قبلی تغییرات ذخیره می شوند. اما اگر نیاز دارید تا آدرس دیگري هم براي فایل پروژه داشته باشید می توانید از 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



pg. 7 
 

استفاده کنید. به این ترتیب برنامه پنجره آدرس دهی جدید را به شما نشان می دهد تا فایل را در جاي  As Save 		ینهگز

 .باشید 		دیگري در حافظه کامپیوترتان داشته

 

 پروژه یک کردن وارد نحوه 

انجام  Etabs افزار نرم		پروژه در برخی اوقات فایل پروژه اي در نرم افزار دیگري ایجاد شده و قرار است ادامه کار بر روي

  Fileeکه در منو Import 		د با استفاده از دستوراین امکان را براي کاربران فراهم کرده تا بتوانن Etabs برنامه د.شو

کند و ادامه کار  Etabs قرار دارد، فایل پروژه را که در نرم افزار دیگري با پسوند هاي مختلف ایجاد شده است را وارد محیط

 Import 		دستور بر روي  Fileرا در محیط نرم افزار فراهم سازد. روش کار به این صورت است که ابتدا با استفاده از منو

نشانگر موس را نگه دارید تا لیستی از فایل هایی که با پسوند و نام نرم افزار مشخص شده است براي شما نمایش داده شود. 

همانطور که می بینید اسم نرم افزارها و پسوند فایل هاي آنها ذکر شده است، به این معنی که اگر فایل شما داراي یکی از 

ه است، باید بر روي همان گزینه کلیک کنید تا پنجره شناسایی و ایمپورت فایل به محیط نرم افزار پسوند هاي مشخص شد

انتقال دهید.  Etabs براي شما نمایش داده شود. در نهایت با انتخاب فایل مورد نظرتون می تونید به راحتی فایل را به محیط
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وجود دارد همخوانی داشته باشد در غیر  Import 		یستدقت کنید که فایل شما باید با پسوند هاي مجازي که در ل

 !وارد کردن آن نیست 	قادر به Etabs برنامه	اینصورت

 

  

  پروژه از گرفتن خروجی

دوستان خوبم دقت کنید که در اکثر پروژه  Etabs 2015. به لطف و یاري خداي مهربان رسیدیم به جلسه هفتم آموزش

 Etabs برنامه		تحلیل و طراحی می کنید، مانند یک ساختمان، نیاز دارید در آخر کارتان در Etabs برنامه		هایی که شما در

، از پروژه موردنظرتان یک خروجی بگیرید. اما سوال اینجاست Safe ، براي ادامه کار بر روي پروژه در سایر نرم افزارها مثل

بحث می کنیم. این   ortExp که این خروجی ها چطور و با چه پسوند هایی ایجاد می شوند. این جلسه درباره دستور

نگه  Export 		قابل دسترسی است. هنگامی که نشانگر موس را بر روي دستور Export 		و گزینه  Fileدستور از منو

در آنها نمایش داده می شود. همانطور که  Etabs 		فایل  Importمی دارید، لیستی از نرم افزارها و پسوندهاي آنها براي

، نام نرم  Safe مالحظه می کنید مثال براي خروجی گرفتن از فایل به منظور تحلیل و طراحی فونداسیون پروژه در نرم افزار
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انید فصول بعد می توذکر شده است که اگر بر روي آن کلیک کنید با توجه به توضیحات تکمیلی در  f2k افزار و نیز پسوند

  .کنید Import فایل خروجی را Safe نرم افزار خروجی بگیرید و سپس در نرم افزار Base از طبقه

 

  پروژه از گرفتن پرینت

ه چاپ مدل ترسیمی در محیط دو بعدي و سه بعدي را براي شما توضیح ، نحو Etabs هاي آموزش		سالم دوستان، در ادامه سري

از مدل ترسیمی وجود نداشت و یا دقت آن به مراتب کمتر از نسخه  Print 		، دستور Etabs افزار نرم		میدم. در نسخه هاي قبلی

یا با  Print 		و دستور  Fileمنو از استفاده با توانید می راحتی به	، شما Etabs برنامه	جدید برنامه بود. اما در این نسخه از اي

محیط هاي دو بعدي و یا سه بعدي که شامل پالن هاي طبقات،  پنجره پرینت را باز کنید و از Ctr+P کلید ترکیبی		استفاده از

elevation  ها و نیز پرسپکتیو پروژه با توجه به سایز کاغذ دلخواه پرینت تهیه کند. دقت کنید این دستور در انتهاي پروژه ها و

 !هنگام تهیه گزارش هاي پروژه مثال دفترچه محاسبات مهندسان کاربرد بسیار فراوانی دارد
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 پروژه از گزارش تهیه

قرار داده شده است، تهیه گزارش از کارهاي  Etabs افزار نرم		جدیدترین امکانی که می توان گفت اینبار به درستی و با دقت باال در

براي تهیه گزارشی کامال استاندارد و شکیل  Report Creation 	دستور بسیار پرکاربرد انجام شده بر روي پروژه می باشد.

ه ساز-کارهاي انجام شده بر روي پروژه و نیز مشخصات هندسی 		قرار داده شده است. این دستور به سرعت گزارشی از File در منو

ماما صفحه بندي شده است ارائه می دهد. با یک بار نگاه اي و همچنین نیروهاي وارده بر اعضا را در قالب یک فهرست زیبا که ت

کردن و پرینت گرفتن، گزارش کاملی از پروژه را در اختیار شما قرار می دهد. پیشنهاد می کنم دوستانی که در تهیه دفترچه 

 ود کنند. چرا که این کارمحاسبات فعالیت می کنند، حتما گزارش کار برنامه را نیز مطالعه و در صورت نیاز ضمیمه گزارش هاي خ

 !باعت افزایش اعتبار کار شما و چک کردن راحتتر پروژه توسط دیگران می شود
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 پروژه از عکس گرفتن

ی دیگر از دستورات کاربردي این نرم افزار می پردازم. به یک Etabs 2015 جامع آموزش		خُب دوستان عزیزم در این جلسه از

خیلی از اوقات در پروژه هایی نیاز دارید که با یک نفر درباره قسمتی از پروژه یا پالن پروژه مدل شده صحبت کنید و آن شخص 

را ندارد، مثال از طریق تلگرام با شما ارتباط دارد و در مکان یا حتی شهر و یا کشور دیگري قرار دارد.  Etabs رنامهب	دسترسی به

در اینصورت تنها راه حل موجود، ارائه تصویري از پروژه که به منظور مشورت و یا حل مشکل مورد نظر وجود دارد، ارسال عکس 

قرار دارد.  Picture Capture 		و قسمت  Fileباشد! این دستور در منو می Picture Capture 		از طریق دستور

هنگامی که نشانگر موس را بر روي این گزینه نگه دارید، لیستی از آیتم هاي موجود که هرکدام به نحوي از پروژه عکس می گیرد 

کل اسکرین یا مانیتور شماست. به براي عکس گرفتن از  (Entire Screen) نمایش داده می شود. به عنوان مثال گزینه اول

محض کلیک بر روي این گزینه، یک عکس از صفحه شما گرفته می شود که با آدرس دهی در پنجره ذخیره کردن آن، می توانید 

بتواند  Etabs برنامه		به نیاز بدون شما همکار یا دوست تا کنید ارسال اینترنت طریق از …آن عکس را براي دوستان، همکاران و

 !نظر شما را ببیند 	تصویر مورد
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  پروژه مشخصات کردن وارد 

 …همانطور که می دانید هر پروژه اي داراي نام و مشخصاتی از قبیل نام کاربر، شماره پروژه، نام کمپانی یا شرکت، نام مهندس و

درج شود تا کاربران دیگري که در یک کمپانی مشغول به فعالیت هستند، پروژه ها را از  Etabs 		فایل هر روي بر باید هک است

Project 		دستوري به نام  Fileن منظور در منویکدیگر تشخیص دهند و به قول معروف پروژه ها سر و سامونی بگیرند! به همی

  Informationقرار داده شده است که اگر بر روي آن کلیک کنید، پنجره وارد کردن مشخصات پروژه براي شما		نمایش  

ه ب داده می شود. به همین منظور سعی کنید که پروژه هاتون رو به این ترتیب داراي مشخصات کنید تا حرفه اي بودن کارتان را

  .خودتان و دیگران اثبات کنید
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 داشت یاد و کامنت ایجاد 

Comments 		، به دستور Etabsجامع هاي آموزش		سالم دوستان خوبم! امیدوارم حالتون خوب باشه! در این جلسه از سري

 Log and پردازم. خیلی از اوقاتمی		شما مشغول انجام چندین پروژه هستید و نیاز دارید که کارهایی که در این پروژه نیاز  

بوده انجام یا اصالح شود را به وقت دیگري موکول کنید. به همین منظور شما می توانید یاد داشتی از کارهایی که باید بر روي 

د و در زمان مراجعه بعدي شما به پروژه، یاد داشت هایی که نوشته اید را مطالعه کنید و پروژه انجام شود را در خود پروژه بنویسی

ا براي شما این امکان ر Log and Comments 		و گزینه  Fileدر منو Etabs برنامه. پروژه را تکمیل و یا اصالح کنید

داشت ها و نکاتی را که می خواهید انجام دهید را بنویسید. پس از اجراي این دستور می توانید  		فراهم کرده است تا بتوانید یاد

در این پروژه،  Etabs کامنت هاي مورد نظرتان را بنویسید و سپس برنامه را ذخیره کنید. به محض مراجعه بعدي شما به نرم افزار

 !بروید و یادداشت هاي آخر خود را ببینید Log and Comments و دستور  Fileبر روي منو
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  خروجی و ورودي متنی هاي فایل 

دي و خروجی می باشد. بزارید یک مثال بزنم. ، نمایش فایل هاي متنی ورو Etabs قدرتمند افزار نرم		یکی دیگر از قابلیت هاي

انجام می دهید، میتوانید تمامی نیروهاي محوري، لنگرهاي  Etabs هنگامی که شما تحلیل و طراحی ساختمانی را در نرم افزار

پس کاربرد ببینید و به طور دستی نیز طراحی مقاطع را انجام دهید.  Txt. خمشی و نیروهاي برشی هر عضو را در قالب یک فایل

می باشد. در مثال ها و  Etabs برنامه	فایل هاي متنی ورودي و خروجی تنها نمایش اطالعات مربوط به آنالیز سازه انجام شده در

 آموزش		انشاهللا نحوه کاربرد فایل هاي خروجی و ورودي متنی را بهتون آموزش میدم. هدف این قسمت از Etabs 		پروژه هاي

 Etabsتنها آشنایی شما با گزینه ها و		دستورات Etabs است. این گزینه در منوFile  در انتهاي لیست با نام Show 

 Files Text Input/Output قابل دسترسی است و با کلیک بر روي آن پنجره آدرس فایل متنی باز می شود که با

 .نمایش داده می شود txt. آن فایل متنی با پسوندآدرس دهی به 
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    Undo قبل مرحله به بازگشت

وجود اشتباه در ترسیمات و دستورات اجرا شده جزء الینفک هر پروژه اي است! فرض کنید که شما دستور یا شیء ترسیمی مانند 

با استفاده از  Etabs برنامه		کنید. به همین منظور تیر، ستون یا دال را به اشتباه ترسیم کرده اید و می خواهید آن را اصالح

قرار داده شده است، این اجازه را به شما می دهد تا یک مرحله به قبل   Editکه در منو دوم یعنی منو Undo 		دستور

نیز این دستور را اجرا می کند. به عنوان مثال یک تیر را در مکان اشتباهی ترسیم کرده اید و می  Ctr+Z کلید ترکیبی .برگردید

برنامه فورا به مرحله قبل ترسیم تیر بر می گردد! این دستور  Ctr+Z خواهید که ان را حذف کنید، با استفاده از کلید ترکیبی

 .می باشد Etabs 	یکی از دستورات پرکاربرد در هر برنامه اي نظیر
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   Redo بعدي مراحل به رفتن

، مراحل ترسیم شده به قبل تر بر می گردد.  Undoز اجراي دستوردیدید، بعد ا Etabs آموزش		همانطور که در جلسه چهاردهم

این امکان را  Etabs برنامه. اما سوال اینجاست که آیا این مراحل هنوز هم قابل بازیابی هستند یا خیر؟ پاسخ سوال بله است

استفاده  Redo 		با نام  Editشده را مجددا بدست آورید از دستور موجود در منو  Undoم کرده تا اگر قصد داشتید مراحلفراه

 		شده به ترتیب براي شما ظاهر می شود تا در مرحله آخر آیکون  Undoکنید. به این صورت که دستور را اجرا می کنید و مراحل

 Redo  شود). شکل زیر یک دال را که با دستورغیر فعال شود (خاکستري رنگ می	 Undo  از حالت ترسیم حذف شده است

 		بالفاصله دال وسط که حذف شده بود، بازسازي می شود. دقت کنید اگر دستور Redo 		را نشان می دهد که با اجراي دستور

 Redo اول غیر فعال است به این معنی است که شما شیء را ازUndo  نکرده اید! 
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  اشیاء انتقال و برش

در خدمت شما هستم. در این جلسه می خواهم درباره برش  Etabs هاي آموزش		به نام خدا. دوستان خوبم سالم. با یکی دیگه از

قرار داده شده است، به منظور بریدن و انتقال   Editکه در منو Cut 		توضیحاتی بدم. دستور Etabs برنامه		و انتقال اشیاء در

و  را برش 11کامل یک شیء به مکان دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به شکل زیر، فرض کنید می خواهیم دال شماره 

و   Editمنو از استفاده با سپس و کنیم می انتخاب را)  اینجا در( نظر مورد دال ابتدا کار این براي. دهیم انتقال دیگري مکان		به

 برنامه		، برنامه دال را از صفحه ترسیم برداشته و در حافظهCut		دال را برش می دهیم. به محض اجراي دستور Cut 		دستور

 Etabs می کند تا در مکان دلخواهی آنرا بتوانید پیاده سازي کنید. دقت کنید مراحل پیاده سازي در جلسه  ذخیره

 .شرح داده شده است Etabs 2015 آموزش	هجدهم

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

HN
Text Box
www.SoftGozar.Com



pg. 21 
 

 

 

  

  

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

HN
Text Box
www.SoftGozar.Com



pg. 22 
 

  اشیاء کردن کپی

شیء یا اشیاء را به طور کامل برش می   Cutمشاهده فرمودید، دستور Etabs 2015 آموزش شانزدهم		همانگونه که در جلسه

داد و در حافظه ذخیره می کرد بدون آنکه هیچ اثري از سورس شیء باقی بماند. اما در اکثر اوقات شما نیاز دارید که سورس شیء 

ذخیره کنید و سپس در مکان هاي دیگر پیاده کنید.  Etabs برنامه		ند و شما بتوانید یک نسخه از آن شیء در حافظهنیز باقی بما

خاب شیء یا اشیاء مورد نظرتان بتوانید با به همین منظور ایجاد شده است تا با انت  Edittدر منو Copy 		براي همین، دستور

را کپی برداري کنیم. براي این کار  22-1استفاده از این دستور، یک نسخه کپی برداري کنید. فرض کنید می خواهیم تیر محور 

سخه از کلیک می کنیم تا یک ن Copy 		بر روي گزینه  Editابتدا بر روي تیر کلیک می کنیم تا تیر انتخاب شود سپس از منو

 .آن در حافظه برنامه ذخیره شود

 

 

  شده برداري کپی اشیاء جایگذاري 

توانستیم شیء   Copyو  Cutمشاهده کردید با استفاده از دستورات Etabs آموزش هفدهم		و شانزدهم		همانگونه که در جلسات

را در مکان مورد نظرتان پیاده سازي کنید؟ پاسخ  را کپی برداري کنیم. اما سوال اینجاست که چگونه این اشیاء کپی برداري شده
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نیز قابل اجراست. اگر  Ctr+V کلید ترکیبی		با Paste 		می باشد. دستور Paste 		و استفاده از دستور  Editاین سوال در منو

جایگذاري  B و آکس 2--1را کپی کردیم. حال می خواهیم آنرا در محور 2-1به خاطر داشته باشید در جلسه قبلی تیر محور 

را اجرا می کنیم. همانند تصویر دوم  Paste 		رفته و سپس دستور  Editکنیم. روش کار به این شکل است که ابتدا بر روي منو

اقدام به مختصات دهی  y و x زیر، پنجره مختصات دهی براي شما نشان داده می شود که باید بر اساس محورهاي مختصات

را وارد می کنیم  y براي 0و  x براي 8مورد نظر جایگذاري شود. براي مختصات دهی عدد صحیح کنید تا شیء دقیقا در محل 

جایگذاري می شود. نکته مهم اینست که  B و آکس 2-1را کلیک می کنیم. با توجه به تصویر سوم زیر، شیئ در محور  OK  و

 پایین گوشه ، Etabsبرنامه		در شیء هر )0 و 0(		محور هرشیء در هنگام مختصات دهی، گوشه سمت چپ پایین می باشد یعنی

 !باشد می شیء چپ سمت
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 اشیاء کردن حذف

می باشد. هر شی یا  Etabs برنامه		مربوط به روش حذف اشیاء ترسیم شده در محیط Etabs آموزش	به نام خدا. جلسه نوزدهم

د قابل حذف شدن است. اما براي قرار دار  Editکه در منو Delete 	اشیایی که ترسیم می کنید به راحتی با استفاده از دستور

صفحه کلیدتان استفاده کنید. به این صورت که ابتدا شیء یا  Delete	سرعت بخشیدن به کارتان پیشنهاد می کنم که از دکمه

مطابق شکل زیر فرض کنید !  را فشار دهید Delete 		اشیاء مورد نظرتان را با کلیک کردن روي آن انتخاب کنید و سپس کلید

ید که دال وسط را حذف کنید. براي این کار ابتدا بر روي آن کلیک کنید تا انتخاب شود (نقطه چین هاي اطراف بیان می خواه

 .اقدام به حذف آن کنید(شکل دوم) Delete 	و دستور  Editکننده انتخاب شما هستند). سپس از منو
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