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 راهنمای استفاده :

 

 

 

 
  

Application Button  تب 

پنل          
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 Home                تب    

 projectپنل 

 Append:                  

 NavisWorksاضافه كردن يك يا چند فايل در نرم افزار 

را از كاركنان  هژپرويك  هایپارتدو فايل از  مجموعه مديربطور مثال 

اين دو فايل را در كنار يکديگر قرار دهد  يت. مديرگیردمیخود تحويل 

ها در كنار يکديگر قرار پس اگر فايل ؟كندمیرا در هم ادغام  هاآنيا 

 mergeو اگر منطبق بر هم باشند از گزينه  Appendاز گزينه  دنبگیر

 شود.  استفاده می

 (.رساندمیدر باالی صفحه مفهوم اضافه شدن فايل را  Untitledدرج )

I:  Append Append             

    .هاآن ها بدون ادغام اطالعاتفايل دركنار هم قرار دادن

: II Merge Append             

و تبديل شدن به  هاآنها و ادغام اطالعات اضافه كردن فايل

    يك فايل واحد
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Refresh                         

 سیستم  RAMجهت بازنشانی و بازگشت تنظیمات مربوط به 

 

Reset All:             

     Appearances: I                      

 و... ، شفايتتغییراتی مانند رنگ برگشت

یز را انتخاب اين صورت ايجاد شده است كه تجه بهاين تغییرات    

ها در كنار تب Item toolsنام  و بارنگ سبز  كنید تا تب جديدی به

توانید می Appendanceروی اين تب كلیك كنید، در پنل  .ايجاد شود

در نتیجه  .شفافیت و... مربوط به آيتم انتخاب شده را تغییر دهید,رنگ 

  با اين گزينه قابل برگشت است.ییری در اين پنل ايجاد شود هر تغ

Transforms: II                                       

 تجهیز انتخاب شده ...جايی وتغییراتی مانند اندازه، جابه برگشت   

قابل انجام است بدين صورت كه  قبلاين تغییرات نیز همانند مرحله 

و سپس  Item Tools تب تفاده ازيك آيتم را انتخاب كنید حال با اس

را انجام  Scale ،Rotate ،Moveتوانید تغییرات می Transformپنل 

با اين گزينه قابل ییری در اين پنل ايجاد شود در نتیجه هر تغدهید 

 برگشت است.
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: III    Links                  

 های ايجادشده بر روی تجهیزاتحذف لینك

 ارائه شده است.  51فحه در صنحوه ايجاد لینك برای تجهیز مورد نظر 

 

File option:                    

 :شود كه شاملكلیك بر روی اين آيکن صفحه جديدی باز می با

Culling – Orientation – Speed – Head light – Sense light – 

Data Tools  
و  Upهای حركتی تنظیماتی مثل روشنايی، سرعت، میزان و جهت

North ...و  

 Speedدر بخش  :ر مثالبطو

 ,زمان گردش در فايل ,خودبرای افزايش سرعت  navisworksنرم افزار 

 كند.تعدادی از تجهیزات را بطور تصادفی حذف و نمايان می

آن باالتر  میزانهرچقدر  frame rate  در قسمت speedبخش  در :نکته

 مقدارحركت نرم افزار پیوسته تر ولی حذفیات بیشتر و با كاهش  باشد

 كت پله ايی تر ولی حذفیات كمتر. آن حر
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 Select & Searchپنل 

 تجهیزات مورد نظر كه به دو روش  زير قابل اجرا است. جهت انتخاب

Select                                       
 جهت انتخاب تجهیزات مورد نظر كه به دو روش زير قابل اجرا است. 

Select: I (Ctrl+1)        

 جهت انتخاب تك ايتم

   Select Box: II         

توجه كنید كه آيتم  ،برای انتخاب يك يا چند آيتم به صورت رسم كادر

 به صورت كامل در كادر قرار بگیرد.

Save selection:          

به  را های مختلفخواهید چند تجهیز در مکانفرض كنید كه می

شخصی ديگر توضیح دهید، با اين روش چند تجهیز در كناردست شما 

توانید با كلید بر روی هر كدام از آنها توضیحات خود را می قرار دارد و

 ارائه دهید. 

 (Save selection) اول تجهیز را انتخاب كنید سپس با زدن اين گزينه

 .شود در سمت چپ صفحه نمايش ايجاد می setپنجره جديدی به نام 
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 Saveسپس تجهیز بعدی را انتخاب كنید و مجدداً روز گزينه )

selection)  كلید كنید حال با انتخاب هر كدام از آنها در صفحهSet   

چون تجهیز انتخاب  شود.میselect) )انتخاب آن تجهیز با رنگ آبی 

شود. از همین تب و قسمت به رنگ سبز ايجاد می  Item toolsتب ,شده

Zoom توانید تجهیز را مشاهده كنید.  می 

 

Select All                    

 

:I   Select All       
  هامارک كردن تمام آيتم

: II    Select None     
 انتخاب شده.ی هاآنمارک كردن تمام آيتم

: III    Invert Selection         
  .شدهانتخاب ن های آيتمهای انتخاب شده با تعويض آيتم

 
: Select same 

 انتخاب متريال هم نوع ) جنس, تايپ و .....(

ال يك تجهیز با متريال خاصی را در نظر داريد و نیاز داريد بطور مث

 كه تمامی تجهیزاتی كه از اين نوع متريال هستند را انتخاب كنید. 
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Selection tree                  
 شود. با استفاده از اين گزينه نمودار درختی در پنجره جديد نمايان می

 ، نام و ... انتخاب كرد.  Areaبه يتم مورد نظر خود را با توجه آتوان می

يك تجهیز را از نمودار درختی انتخاب كنید. بعد از انتخاب تب جديد 

Item tools  شود با استفاده از اين تب و گزينه به رنگ سبز ايجاد می

Zoom  توان تجهیز را مشاهده كرد.می 

Find Item           
ايجاد   Find Itemبه نام با كلیك بر روی اين گزينه يك پنجره جديد 

شود. در بخش سمت چپ پنجره همان حالت جستجو در  می

Selection tree توانید فیلترهای و در سمت راست می نمايان است

ها را بیشتری را انتخاب كنید. و همچنین امکان خروجی گرفتن از آيتم

 داريد. نیز 

 

Quick Find (Ctrl + F)                                        
 :   Navisworksالت جستجو در نرم افزار و معمولی ترين حترين  ساده

نرم افزار به  اگر آيتم پیدا شود كنیدنام آيتم را در قسمت مربوطه تايپ 

كند. چون يك قطعه انتخاب ( میSelectآنرا انتخاب ) یكصورت اتومات

شود و با استفاده از روشن می Item Toolsتب سبز رنگ  ,شده است

ظر را مشاهده كنید و يا اينکه از قطعه مورد ن Zoomاين تب و گزينه 
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توان تمام فايل می Hide unselectedگزينه  Visibilityپنل   Homeتب 

  به جز قطعه انتخاب شده را پنهان كرد تا قطعه مورد نظر مشاهده شود.

 

 

 

 

 

Sets:          

شود. با كلیك است كه مجدد باز می Save Selectionی همان صفحه

شود. برای میباز  جديد پنجره Manage Sets و سپس Setsروی گزينه 

 Saveشما نیاز داريد از يك قطعه انتخاب شده  Setsباز شدن پنجره 

selection  و با استفاده از اين گزينه صفحه بگیريدSets    را باز كرده و

 يت نمايد.مدير

ايجاد ,جستجو  ,ذخیره سازی تجهیز ی مانند پنجره شامل تنظیماتاين 

دی گرفتن وخروجی و ور,مرتب سازی,ايجاد كامنت,كپی ,فولدر جديد

 . باشدو در نهايت حذف از پنجره می 
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Selection Inspector             

نجام تنظیمات عمومی از او  انتخاب شده مشاهده اقالم برای یگزينه

 مثالبطور . رفتهنوع متريال تجهیزات به كار  ونام  تغییر دادن جمله

مربوط به  فنی مشخصات، ددهیقرار میتجهیز زمانی كه موس را روی 

برای انجام  .شخصی سازی نمود نها راآ میتوانكه  شودنمايان می قطعه

پنجره جديد باز شود و  تا گزينه كلیك كرده اين اين تغییرات روی

ی  طعه مورد نظر كلیك كرده تا پنجرههمین حالت روی ق سپس در

 Quick Propertiesهای باز شود. سپس با استفاده از گزينهديگر 

Definitions ی همچنین از گزينه .را ايجاد كرد تغییراتاين توان می

Export  و بصورت فايل اكسل قطعه  اطالعات ازبرای خروجی گرفتن

 شود.در مکان مورد نظر استفاده می ذخیره آن

 

 

 Visibilityپنل 

خود دارای چهار گزينه است كه بعد انتخاب تجهیز تمامی  پنل اين 

فعال  Unhide Allشود. در غیر اين صورت فقط گزينه ها فعال میگزينه

 است.
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روی كیبورد را  Escنکته: روی يك تجهیز كلید كنید سپس دكمه 

ها و هايی كه در تبند بار تکرار كنید تمامی گزينهبزنید، اين كار را چ

 شوند مربوط به تجهیز انتخاب شده است.ها روشن و خاموش میپنل

Hide :          

بعد از انتخاب تجهیز اين گزينه روشن شده و با كلیك بر روی آن 

 شود.تجهیز پنهان می

      : Requireی گزينه

رعت در گردش يك سری از تجهیزات نرم افراز ناويس وركس برای س 

ای حذف و مجدد نمايان می كند. اما اگر به را به صورت لحظه

د نتعدادی از تجهیزات نیاز داشته باشید كه به هیچ عنوان پنهان نشو

از اين گزينه استفاده كنید. بدين صورت كه تجهیز را انتخاب كرده و 

 كلیك كنید.  Requireسپس بر روی گزينه 

 

 Hide Unselected             
ی شکل به جز تجهیزات انتخاب شده يعنی برای پنهان كردن همه 

اين عمل نیز برای زمانی كه  .های انتخاب نشده پنهان كردن كل شکل

قابل مشاهده نیست  كه جستجو كرديم Find Itemsيك قطعه را كه در 

 نیز كاربرد دارد.
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 Unhide All         
  :زات پنهان شده كه خود شامل دو قسمت استبرگشت تمام تجهی

:I  Unhide All         
 .برگشت كل تجهیزات پنهان شده 

: II Unrequired All      

در .اند انتخاب شده Requireبرگشت تمامی تجهیزات كه در قسمت 

 فعال باشد. نآ Require تجهیزی نداريد كه گزينه ديگر نتیجه
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 Displayپنل 

Links                 

 مشخصكه لینك داشته باشد  اگر اين گزينه فعال باشد، هر تجهیزی

شود. با كلیك راست كردن روی هركدام از تجهیزات و انتخاب می

و يا مشاهده لینك ايجاد  Editو  Addتوان امورات می Linksگزينه 

 .شده را انجام داد

 آدرسپوشه يا يك  ، word یبه طور مثال برای يك قطعه يك صفحه 

ا ايجاد لینك و آدرس ب .مداريرا ه شامل توضیحات آن تجهیز است ك

دادن به آن اگر كاربر لینك را باز كند فايل بارگذاری شده مورد نظر باز 

روی قطعه كلیك راست كرده و گزينه  ,جهت ايجاد لینك .شودمی

Link  Add سپس نام و بعد از آن محل فايل كه قرار است  و

 م.یكنكنیم و آن را بارگذاری میمشاهده شود را انتخاب می

 

Quick Properties :          

قرار بدون كلیك كردن با فعال شدن اين گزينه اگر موس روی تجهیز 

شود. اين اطالعات نمايش داده میای از اطالعات آن بگیرد مجموعه
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، Item, Typeهستند. اطالعاتی از قبیل و شخصی سازی قابل تنظیم 

Name... ، 

  Application Button برای تنظیم كردن اين اطالعات مسیر 
Options  Interface  Quick Properties  Definitions 

ها را اضافه، يا كم های ديگر آيتمو + و گزينه× توان با كمك عالمت می

 كرد. Editيا و 

 

Properties :          

شود. با انتخاب هر با فعال كردن اين گزينه پنجره مشخصات باز می

د. دارای نوارهای شومشخصات آن در اين پنجره نمايان می ,قطعه

هايی كه ايجاد Linkكه با انتخاب آن  Hyper Linkمختلفی از جمله 

 شود به شرطی كه آن تجهیز دارای لینك باشد.ايم مشخص میكرده
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 Toolsپنل 

Clash Detective :      

با انتخاب و روشن شدن اين گزينه پنجره مربوط به برخوردها يا 

 Test روی گزينه شود. ابتدا مايان میاشکاالت موجود در طراحی ن

 ايجاد شود .   Clash Detectiveتا پنجره  كلید كنید

را با هم مقايسه كرد  Selection Bو  Selection Aتوان طور مثال میبه  

قابلیت از  .كردفیلتر رابرخوردهاهای  يتمآتوان و همچنین به راحتی می

نوع برخورد  -... خطی و ,انواع برخورد حجمی به می توان های ديگر 

در نهايت  كرد. اشاره را نیز آن هایStepو  tolerance -( سخت و...)

 .نیدكلیك ك Run testروی دكمه 

Time Liner:        

باشد. نام بندی انجام عملیات ساخت پروژه میای برای زمانگزينه

ساعات كاركرد در ،وضعیت، زمان استارت، زمان پايانپروژه، حالت، 

 و........ماه و سال  ,روزهای هفته 
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Quantification :          

های افزارگرفتن برای نرم خروجیها و ای برای درج هزينهگزينه

  اكسل. محاسباتی مانند

باز  Sheet Browser ابتدا پنجره  Quantificationبا كلیك روی گزينه 

 اصلی را انتخاب كنیم.شود تا فايل می

انتخاب كرد و همچنین توان در سمت چپ پنجره نوع خدمات را می

، Status ،Wbsهای محاسباتی، توانیم فرمولدر سمت راست پنجره می

Name .و ... را وارد كنیم 

 

Autodesk Rendering :       

 در دسترس است. هاای از انواع متريالگزينه كتابخانه انتخاب اينبا 

 ابتوان . میندبا نام و رنگ متفاوت مشخص شده اها تمام متريال

های آن را كلیك بر روی نوع متريال در سمت چپ تمام زير مجموعه

 در سمت راست پنجره مشاهده كرد. 

توان تنظیمات ديگری از جمله ايجاد در اين پنجره مینکته: 

 را انجام داد.جديد و تغییرات در آن  خانهنورپرداری، ايجاد كتاب
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Animator :          

 ك انیمیشن ای برای ساخت يگزينه

 خواهید نحوه جابجايی  و انتقال يك بار را در سايتفرض كنید كه می

به صورت انیمیشن برای شخص ديگری توضیح دهید. اين عمل از  را

 شود. طريق اين گزينه به صورت فیلم ساخته می

: Require         
 شده است.  ارائه اتتوضیح visibilityپنل  homeدر تب 

Scripter :          

درها مثالً باز شدن  .كارهايی كه بايد به صورت خودكار انجام شوند 

دارای  .(در حالت سوم شخص)هادر زمان نزديك شدن به آن

هیز، زمان اجرا، نوع انجام كار، تعريف جهايی از جمله انتخاب تفیلتر

 كلید میانبُر و ... 

Appearance Profiler :       

ه با استفاده از گزينه توانید تجهیزاتی كبا استفاده از اين گزينه می

save selection هر كدام با رنگ و جهت مديريت ايد را انتخاب كرده

نمايان كنید. در  يا اطالعات مخصوص به خودو  شفافیت خاص خود

 Refresh سپس گزينه  كلیك كنید By setپنجره جديد روی قسمت 

  د.نتا تجهیزات در دسترس باش را بزنید
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Batch Utility :      

فايل، تغییر ورژن جهت باز شدن  محل ذخیرهجا كردن جابه ,تركیب 

تغییر نوع فرمت ذخیره از  ياقديمی تر نرم افزار و  هایفايل با ورژن

 هايی اين بخش است. جمله توانايی

Data Tools :       

ای تجهیزات است. با كلیك كردن پنجره مربوط به اطالعات پايه

و با تیك زدن  های اصلی فايل باز شدهای بخشAuto Plantمربوط به 

بگیريد و  Exportو  Importو يا  Edit – Deleteتوان آن را آن می

و باز شدن پنجره جديد،  Edit با انتخاب گزينه می توان همچنین 

های استفاده شده را در متفاوت بودن يا همنام بودن و يا اختصار نام

 مشاهده كرد.   Field nameو  Display nameبخش 

App Manager:          

مربوط به فروشگاه اينترنتی شامل ورژن جديد ناويس وركس و نرم 

و... كه برخی از آنها  BIM Manager- Jason Exportافزارهايی مانند 

  .دنشوارائه می Freeنیز به صورت 
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 View point       تب  

 Save, Load & Playbackپنل 

Save View Point :              

های چند تجهیز را برای يك فرد در مکان خواهیدفرض كنید می

داشتیم  نمايش زمانی هر تجهیز را در صفحه . بدهیدمختلف توضیح 

سپس  .شود با كلیك بر روی اين گزينه يك عکس از آن نما گرفته می

 همین عمل را انجام دهید.روی تجهیز بعدی هم 

 Savedها و ديدهای مختلف مورد نیاز ما در پنجره باز شده عکس

View Points  داده  در سمت چپ صفحه نمايشبه صورت درختی

 .درويبه آن ديد می ها  Viewاز اين  با كلیك روی هركدام میشود.

 دتوانیدر نمودار درختی می View هر كدام از با كلیك راست بر روی

 – Add Copy – Add Comment – Add Cut – Delete مانند:عملیاتی 

Rename – Sort دو ... را انجام دهی. 
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 Cameraپنل 

Perspective:               

 باشد. می Orthographicو Perspectiveشامل دو ديد 

استفاده  يا ارتوگرافیك پرسپکتیوهای  از اين گزينه برای انتخاب ديده

 است.  Perspectiveشود. پیش فرض به صورت 

 Autodesk Renderingو  Sun های گزينه اگر  ,های قبلنکته: در ورژن

د كه اين مشکل برطرف وشنمای اوتوگرافیك غیرفعال می باشندفعال 

 شده است.

F.O.V            
به  كند با حركت دادن عالمت ]دوربین را تنظیم می Zoomمیزان 

و شود اين زوم كم و زياد می F.O.Vدر قسمت  صورت كشويی

 .توان اعداد را به صورت دستی تغییر دادهمچنین می

  

 

Align Camera :              

 ها در يك سمت( )همتراز كردن دوربین برتغییر جهت ديد كار

           تصوير دارد  Xدوربین از سمت 
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          تصوير دارد  Yدوربین از سمت 

       تصوير دارد  Zدوربین از سمت 

كاربر  Align zانتخاب  به طور مثال اگر حالت پیش فرض فعال باشد با 

 كند. ديد از سمت باال به پايین را مشاهده می

در هر ديدی اگر دوربین دارای زاويه باشد با انتخاب گزينه 

 گیرد.دوربین به صورت بدون زاويه و مستقیم قرار می 
 

 Show Title Bar:            

باز شده  صفحه نمايشيك منوبار در كنار .تغییر زاويه نمايش كل پلن 

توان زاويه نمايش كل پلن را تغییر داد. اين تغییر و از طريق آن می

باال و پايین بردن سر  است كه رو به روی شما ايستاده و بمثل كسی ا

 كند.می يا رد خود حرف شما را تأيید
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 Negativeپنل 

Steering Wheels :      

ابزارک( ايجاد شده كه با كلیك ) Gadgetبا روشن كردن اين گزينه يك 

 – Zoomشود مثل: های آن دستور اجرا میبر روی هركدام از قسمت

Center – Rewind – Orbit  قابلیت  همچنینEdit نیز سازیو شخصی 

 دارد.

 

Pan :        

موس نیز  Scrollشود. با فشردن دكمه جايی پلن استفاده میبرای جابه

 شود.همین دستور اجرا می

Zoom window :              

 جهت انجام عملیات زوم

قطعه انتخاب شده و كلی انجام  –معمولی  –شامل زوم به صورت كادر 

 شود. می
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Orbit :                

 دستور چرخاندن تصوير شامل سه حالت

5-Orbit :                         

 چرخدحوئل يك نقطه از محور می

2-Free Orbit :           

شبیه به حالت قبل فقط حول يك نقطه نیست و آزاد است حركت 

 همزمان دوربین را هم داريم.

3- Constrained Orbit :            

 ایچرخد به صورت دايرهحول يك محور خاص می

 

           نحوه مشاهده كاربر:

5-Look Around:            

ده است و به جهات ديگر كه شخص ايستا به صورتی .قفل كردن زمین 

 كند نگاه می

2- Look At :          

 شود و نسبت به آن حركت داريم.روی يك نقطه قفل می
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3- Focus : 

قطه همان ن دكنیيك نقطه از پلن را انتخاب با انتخاب اين گزينه 

دين صورت نمايش ب يا مركز كل صفحهشود به مركز ديد تبديل می

كلیك كرده و سپس نقطه مورد نظر را انتخاب  Focusاول روی گزينه 

 كنید. 
 

Walk              
5- Walk  : 

به مقدار كافی روی پلن زوم كنید تا  عملیاتقبل از انجام اين : نکته 

استفاده از اين گزينه باشید سپس با  هژپرواندازه يك فرد در به حدوداً 

نسبت به كل پلن  ما ش در غیر اين صورت سرعت راه رفتن راه برويد.

با نگه  بر روی اين گزينه كلیك كنید  .شودباالست و تصوير ناپديد می

بر روی صفحه نمايش درگ داشتن كلیك سمت چپ موس آنرا را 

  كنید.

2- Fly :      

كنید, يعنی مانند پرواز پلن اپیما در اطراف محل پرواز میمانند يك هو

 ثابت و شما )دوربین( متحرک هستید.
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Realism :        

 ايجاد آدمك )سوم شخص( به صورت واقعی )مذكر / مؤنث( 

 مانند دهای ديگر را نیز فعال كنیگزينه دتوانیعالوه بر ايجاد آدمك می

Gravity شخص روی زمین كند درنتیجه را بیان می كه حالت جاذبه

 تواند از ديوارها عبور كند.نمی لذاگیرد قرار می

طريق تب از   Viewابتدا يك (: Avatarك )جهت تغییر آدم

Viewpoint    . يکی از راست كلیك بر رویايجاد كنید View   درها 

 Collision    Setting دربخش    Edit   نمودار درختی

انتخاب دلخواه يکی از  Avatar Enable  Third person دربخش

 ( construction work پیش فرض).موارد

فعال باشد در  Collision، گزينه  Collisionی در همین پنجره :نکته 

 توانید رد شويد.نمی ) ديوارها و ...( برخوردها

 خم شدن برای رد شدن از موانعجهت  Auto Crouching :نکته 

 باشد.می
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 Render Styleپنل 

Lighting :       

نورپردازی از يك  ,انواع نورپردازی شامل نورپردازی كامل يك صفحه

 و........نقطه 

Mode :        

 وفقط خطوط  ,دار سايه ,نشان دادن مدل به حالت تمام مشخصات 

 بدون خطوط

 

  Sectioning/ Export    پنل

Enable Sectioning :      

ايجا  Sectioning Toolsيك تب جديد به نام با كلیك روی اين گزينه 

 می شود.

 رود.به كار میو...  Move ،چرخش –برای برش  بخشاين  

Image Exportنمای پروژه را در حالت مورد نظر  ,: برای گرفتن عکس

قرارداده و سپس با كلیك بر روی اين گزينه پنجره جديد با قابلیت 

 قابل ذخیره سازی و استفاده میباشد. جديد انجام تنظیمات
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 Sectioning Tools  : تب

 درتب جديد داريم:

Enable Sectioning :On  وoff دن كلی اين دستوركر 

Plans: 

I. Planes ايجاد يك صفحه برش 

II. Box ايجاد يك باكس دور كل نقشه 

 

 Fitشود بعد از آن بايد گزينه انتخاب می Planesزمانی كه گزينه 

Selection  به همراه نمودارهای  برش يك صفحه .را فعال كنیم

درگ با كلیك بر روی صفحات اين مبدأ و  و شودها ايجاد میجهت

 كند.برش ايجاد می , صفحه آن  كردن

شود كل مجموعه داخل يك انتخاب می Boxزمانی كه گزينه 

گیرد و زمانی كه صفحات نمودارهای مبدأ را حركت باكس قرار می

 شود.دهیم برشی در همان جهت انجام میمی
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Planes Setting: 

Current Plant فرض پلن يك صفحه پیشداريد. : چندين پلن موجود

 صفحه و كرد روشن را 2 پلن توانمی .است  Frontبه صورت  برش

 و... انتخاب كرد. Topو  Back ،Left مثل را خود نیاز مورد برش

Alignmentبرای : انتخاب اينکه صفحه برش در كجای نقشه قرار بگیرد .

توان صفحه برش را يکجا های فوق میCurrent Planيك هر مورد از

 قرار دارد.

Link Section Planesبرش فعال با يکديگر زمانی  اتصفحینك كردن : ل

 شود.جا میكه بخواهیم صفحه برش نیز جابه

جهت  Save View Pointو  Move ،Rotate ،Scaleهای گزينهاز

و...... می توان استفاده كرد ايجاد صفحه برش زاويه ايی , انتقال 

بدين صورت بعد از ايجاد صفحه برش بر روی يك تجهیز كلیك 

را فعال كنید در نتیجه در  Fit Selectionو سپس گزينه  كنید 

 نقطه كلیك شده مبدا صفحه برش ايجاد می شود. 

Image Export : شده است. ارائه اتتوضیحدر پنل قبل 

Save View Point : درتبView Point  است.توضیحات ارائه شده 
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                                                            Review تب

 Measure پنل

       اندازه گيري 

 دارزاويه ,گیری خطی اندازه سازد.ها را امکان پذير میگیریانواع اندازه

 ...و سطحی,

 گیریواحدهای اندازه تغییر

   Option  Interface  Display Unit  يا كلید میانبرF12 

برای   د.دهیقرار  3را روی تعداد رقم اعشار  Decimal placesدر بخش 

سپس  فشرده و را  Enterاست دكمه  بهترها گیرینقطه دوم در اندازه

 .كلیك راست كنید ها روی اندازهنقطه دوم ثبت شود. برای حذف اندازه

Lock :                   

توانیم روی هركدام از جهات قفل كنیم فقط در همان راستا می

كنیم قفل می Zگیری ارتفاع روی مثالً برای اندازه .گیری كنیم اندازه

 كنیم.گیری توانیم اختالف ارتفاع را اندازه میپس فقط 
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 Read Lineپنل 

Text :        

گزينه و كلیك در محل مورد نظر برای نوشتن متن  با انتخاب اين

توانیم عملیات تايپ را انجام دهیم. ضخامت قلم، رنگ و... در كنار می

 در همین بلوک موجود است. Textابزار 

Draw :        

گذاری مورد فلش و خطی برای تأكید و نشانه ,های ابری انواع شکل

 گیرد.استفاده قرار می

نوک پیکان و  ،نقطه دوم ،ورک برای رسم يك پیکان سينکته: در نو

 كند.را مشخص میآن طول 

Erase :           

 ها در اين بلوک را انجام پاک كردن خطوط، اشکال و هر نوشته

 .داده ايد

داخل كادر قرار ها( )خطوط، اشکال، نوشتهشکل  %511نکته: بايد 

 .عملیات پاک سازی انجام شودبگیرد تا 
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 Tagsپنل 

Add Tag :          

 و كامنت Tagجهت اضافه كردن 

رسم  مانند)تجهیز مورد نظر گزينه كلیك كرده سپس روی اين روی 

طول  اندازهدو نقطه را كلیك كرده )نقطه دوم شماره تك و  (پیکان

كند( بعد انتخاب دومین نقطه صفحه مربوط به خط را مشخص می

ضعیت آن را در و همچنین يادداشت را نوشته و ,يادداشت باز شده 

را  OK در نهايت گزينهمشخص كرده )جديد، فعال، ...(  Statusقسمت 

 بزنید.

عملیات ديگری مانند انتخاب شماره تگ و رفتن به آن  Tagsدر پنل 

 تگ و همچنین رفتن به اولین و آخرين تگ قابل اجرا است. 

 

 Commentsپنل 

View Comment:               

همچنین ايجاد شده و  یهاكامنت صفحه ين گزينهاروی  بر با كلیك 

 .دباشمیقابل مشاهده  ،ها تمامی تگ
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را  Editی گزينه كنید سپسراست كلیك ها از كامنتروی هركدام  

شود و متن مشخص ها باز میصفحه يادداشت در نتیجه نیدانتخاب ك

 آنرا حذف كرد.آن را تغییر داد يا  Statusتوان بعد ازبررسی می .شود می

 

Find Comment :              

برای پیدا كردن كامنت اسم و يا شماره آن را درج كرده سپس دكمه 

  .دكنیرا كلیك  مربوطه
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 Animation    تب 

Animator        
 توضحیات ارائه شده است. Toolsدر پنل  Homeدر تب 

 

 Recordگزينه  روی  Createدر پنلبرای ايجاد يك فیلم از نحوه كار 

های كلیك كرده تا شروع به ضبط كردن فیلم شود تمامی عملیات

 با كلیك بر روی گزينهشود در انتها انجام شده از سوی كاربر ضبط می

Stop .عملیات متوقف می شود 

شود فیلم بر روی نقشه موجود پخش میجهت مشاهده فیلم، نکته: 

يا هر تغییر  است دهآمیزی شپس اگر تجهیزی انتخاب شده يا رنگ

 .كنید Unselect را آن ،ديگری

 Export پنلاز طريق  .مديريت پخش فیلم را داريم Play backدر پنل 

 خروجی گرفت. تولید شده توان از فیلممی Export Animatorگزينه 

  



NavisWorks 

 

13 
 

 View             تب

 Navigation Aidsپنل 

Navigation Bar:        

 میانبر به صورت سمت راست يك سری كلید درصفحه نمايش در كنار 

ب كنیم اين را انتخا Navigation Barاگر اين گزينه . عمودی قرار دارد

مجموعه قابل رويت است در نتیجه در صورت حذف اين ابزارک از 

 همین گزينه استفاده كنید. 

View Cube :           

باال يك مکعب  اگر اين گزينه فعال باشد در سمت راست تصوير قسمت

با كلیك بر روی نقاط مختلف يا درگ  های میانبر را داريم.دارای گزينه

توانید انواع ديدها را داشته باشید. مانند جهات اصلی، كردن آنها می

 ها و ... ها، يالگوشه
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HUD:         

  .نمايش بردارهای مختصات يا نقاط مختصات رسم كل فايل

و يا نمايش  Zو  X  ،Yبرداری مختصات  های نمايشدارای گزينه

 باشد. ( صفحه نمايش میPosition Readoutمختصات عددی فايل )
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 Sence Viewپنل 

Full Screen        
ها و تمامی گزينه شودبا كلیك روی اين گزينه تصوير تمام صفحه می

 .شودیپنهان م

يك تجهیز )و نه و يا روی  F11نکته: برای برگشت از اين حالت كلید 

 View Point  Fullدر صفحه خالی( كلیك راست كرده و از مسیر 

Screen F11   گرديم.ازبتیك آن را برداشته تا به حالت قبل 

Split View :         

در )تکه كردن صفحه نمايش( تبديل تصوير اصلی به چندين تصوير 

، چهار تصوير های افقی و عمودی كه با ادامه دادن آن سه تصويرحالت

های صفحه نمايش ,جهت برگشت به حالت قبل شود.و... ايجاد می

در قسمت   ايجاد شده )و نه صفحه نمايش اصلی( دارای عالمت 

 باشند. فوقانی پنجره خود می
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Background:       

 Reset To Defaultبا كلیك اين گزينه پنجره مربوط به رنگ و مد و 

 شود.پس زمینه باز می

Window Size:      

 تغییر اندازه تصوير مشاهده شده با قابلیت تنظیم عرض و طول. 

 

 Workspaceپنل 

Windows        
 در صفحه اصلی  های كاربردیانواع پنجرهاضافه كردن 

 و... Clash – Time Liner – Animatorصفحه  مانند 

Load Workspace :            

 Safe Modeو  Minimal Standardمانند  رکناويس ودارای چند مدل 

 و...

III. Safe Mode 

IV. Standard 

V. Minimal 

VI. Extend 
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های آنرا انتخاب كنید سپس يکی از بخشبرروی اين گزينه كلیك 

شود. خواهید ديد كه هر كدام از كنید. نرم افزار بسته و مجدد باز می

 باشد. ها دارای امکانات خود میاين بخش

و  باشدها فعال مین گزينه از پنلچندي Extendبخش  به طور مثال در

 همچنین چند پنجره به طور پیش فرض فعال است. 

 

Save Workspace :             

 بخش انتخابی در مکان مورد نظر ذخیره كردن 

 .نرم افزار را از اين بخش باز كنید ,بدين صورت كه برای بار بعدی

ايد به صورت پیش فرض ب كردههمان بخشی كه در مرحله قبل انتخا

 شود.  نمايش داده می
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 Output                      تب

 Printپنل 

 Print:       

 جهت پرينت و باز شدن پنجره پرينت

 Print preview :      

 كنید.پرينت سريع تصوير كنونی كه مشاهده می

 Print Setting:      

 سايز و... ,يا عمودی بودن  تنظیمات مربوط به پرينتر مثل افقی

 

 Sendپنل 

 Send By Email :     

 Emailارسال فايل نويس ورک از طريق 
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 Publishپنل

 NWD :       

 ، پسورد و ...كلمات مهم ،عنوان ،تاريخ ،جهت تعیین موضوع

 NWD فرمت ذخیره سازی در مکان مورد نظر با جهت 

 

  Export Sceneپنل 

3D DWF / DWFx :      

های در مکان مورد نظر  با فرمت 3Dبه صورت  ذخیره سازیجهت 
DWF 

 FBX :       

 fbxبا فرمت  3Dاكسپرت گرفتن از فايل به صورت 

 Google Earth KML :     

اما فشرده شده با فرمت  3Dاكسپرت گرفتن از فايل به صورت 
KML 
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 Export Dataپنل 

 

  Clash , Time Linerوط به اطالعات مربتوان : میExport Data پنلدر 

 ها و... را اكسپرت گرفت.View Pointها و نوشته ،هاتگ، 

BIM 360 :   

 .ر جهت هماهنگ كردن تیم پروژه استافزاری برای تسهیل دنرم

قرار  ,مانند: دسترسی به برنامه فعلی آپديت شده بدون انجام جلسات 

 در نتیجه. هابخش به ايرادات نمرات ديگر گويیدادن كامنت و پاسخ 

افزار ابری و فیزيکی است جهت انتشار، مديريت، بررسی و يك نرم

 .های پروژهتصويب طرح

Renderافزار اين بخش نرم در. واقعی های: ايجاد تصاوير و انیمیشن

پس نیازی به تعريف  ,كند گیری میها پشتیبانورودی از تمام متريال

ای از متريال انهر نهايت يك كتابخد د.يمتريال جديد برای تجهیز ندار

 .با قابلیت هرگونه تغییر د امادر اختیار داري

جاری با ارائه فهای انكه نقشه Material Mappingعالوه بر اين شامل 

مختصات و جهت حركات اجزا برای تکمیل شدن تجهیز و يا بافت 

 باشد. می نیز است  یسهند
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  Item Tools             تب

به رنگ  Item Toolsكنیم تب می( Select)تجهیز انتخاب زمانی يك 

توان شود كه به صورت اختصاصی میها ايجاد میسبز در كنار ديگر تب

. به طور مثال اعمال كردروی آيتم انتخاب شده بر دستوراتی فقط 

كرد اگر اين تب روشن شد معلوم  Searchآيتم را  ید يكتوانمی

 Zoomشده است با انتخاب گزينه  Select گردد كه آيتم پیدا شده ومی

زوم شده و ن آبر روی قطعه هركجا كه باشد   Item toolsاز تب 

 گردد.مشخص می

 

 

 

 

 Switch Backپنل  

Switch Book :      

𝑁𝑊𝐹جهت برگشت به فرمت قبلی  ⇆ 𝑁𝑊𝐷  

نصب شده باشد تا قبالً نیز بايد ( Revit)افزار طراحی فايل نرمنکته: 

 د.یفرمت قبلی را شناسايی كنبتواند 
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 Holdپنل 

Hold            

كنید را فعال كنید حال تصوير را جابجا كنید مشاهده می Holdگزينه 

 ماند.كه قطعه مورد نظر در مکان خود با ابعاد اولیه باقی می

Focus Item :       

ر انتخاب شده در مركز تصوير قرا یبا كلیك بر روی اين آيکن قطعه

 گیرد.می

 

 

Zoom:         

كلیك زوم اگر بروی گزينه عالوه بر قراردادن آيتم در مركز تصوير، 

كنید تصوير بر روی قطعه مورد نظر زوم شده و در نتیجه اين تجهیز 

 باشد.كامالً قابل مشاهده می



NavisWorks 

 

23 
 

Hide:            

 جهت پنهان كردن آيتم انتخاب شده.

Require:       

 توضیح داده شده است. Visibilityپنل  Homeدر تب 

كردن تغییرات اين تجهیزات انتخاب شده  Resetهمچنین در زمان 

 د.نكنتغییری نمی

Move :        

 جايی تصوير تجهیز بدون تغییرات در ابعاد آن.جهت جابه

 

Rotate :        

 چرخاندن تصوير انتخاب شده بدون تغییر در ابعاد آن

Scale :        

 تغییر ابعاد تجهیز انتخاب شده
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ییر در برای تغ . دكنیاستفاده  مبدانکته: برای تغییر ابعاد از نمودارهای 

برای تغییر در  . دكنی گكلیك كرده و در يك جهت يکی از فلش را 

جهت تغییر  . دكنی گيك صفحه يکی از صفحات را كلیك كرده و در

 .دكنیفاده در كل جهات از گوی وسط نمودارها است

Reset Transform :      

و... از  Scale ،Rotate ،Moveجهت برگشت تغییرات ايجاد شده مانند 

 .كنیداين گزينه استفاده 

 

 

 

Transparency :      

شدن رنگ تجهیز انتخاب شده از اين  برای افزايش شفافیت يا كدر

 )](. بدين صورت كه بر روی شکلك نیم كروشهكنیدگزينه استفاده 

را  %1و يا میزان  آنرا درگ كنیدكلیك كرده و سپس به حالت كشويی 

 كنید.به صورت عددی وارد 
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Color :        

كه به صورت پیش فرض آبی جهت تغییر رنگ در آيتم انتخاب شده 

 ند.  رنگ هست

Reset Appearance :      

ايجاد  در همین بلوک كهجهت برگشت تغییرات مثل رنگ و شفافیت 

 شود.از اين گزينه استفاده می اندشده

 

 Linkپنل 

مربوط به لینك كردن تجهیزات  Resetو  Editو  Addدارای سه گزينه 

در آفیس. جهت مشاهده  نوشتاریبه يکسری اطالعات مثل يك صفحه 

. دكنیاستفاده  Linksكلیك راست كرده و از منوی  تجهیزنك روی لی

قبالً هم گفته شد برای اطالع از اينکه كدام تجهیز لینك دارد در تب 

Home  پنلو در Display  گزينهLink  برای  نام لینك –كنیدرا روشن

  .شودتجهیز در تصوير درج می
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 مجموعه نکات:

استفاده نکنید    گزينه عنوان از برای خروج از برنامه به هیچ -

و سپس  Application Bottom بلکه از طريق گزينه

  استفاده كنید. Exit  گزينه

و سپس گزينه  جهت تنظیمات عمومی از گزينه  -

Options  سرفصل اصلی است بر روی  1استفاده كنید شامل

 ها را چك كنید.ها به نوبت كلیك كنید و آنتك تك آن

 

ه اينکه برای نصب نرم افزار بايد اينترنت و انتی با توجه ب -

به هیچ عنوان جهت قطع ويروس مروبط به سیستم قطع باشد 

نکنید و فقط به صورت  Disableكردن اينترنت كارت شبکه را 

حتماً  51فیزيکی اينترنت را قطع كنید و همچنین در ويندوز 

 كنید. Disableويروس و فايروال را آنتی

 

ها قرار دهید تا موس را روی گزينه ,كردنبدون كلیك  -

ها را بیابید مانند انتخاب های آنهای تركبیی با میانبردكمه

 شود.استفاده می(Ctrl + 1كه از كلید) Selectگزينه 
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و نماد  MBی سمت راست پايین میزان رام فعال را به گوشه -

ی گذاری و میزان آمادگی و درگیر بودن هارد و گزينهاشتراک

Sheet Browser  .جهت اطالع از تمامی صفحات 

 


