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هل ترغب في تطويع أوامر أوتوكاد كيفما تريد.
هل ترغب بعمل اختصارات ﻷوامر أوتوكاد كيفما تريد.
هل ترغب بتعديل أوامر أوتوكاد كيفما تريد.
هل ترغب بأوامر جديدة في أوتوكاد.
هل ترغب بعمل قائمة خاصة بك.
هل ترغب بتعلم برمجة أوتوكاد.
................
..........
ﻟكل ذﻟك ،تعلم ﻟغة أوتوليسب كﺈ حدى ﻟغات اﻟبرمجة اﻟتي طورت في خمسينات اﻟقرن اﻟـ  ،20واﻟتي
تعتبر ﻟغة اﻟبرمجة اﻟخاصة بشركة أوتوديسك ضمن بيئة أوتوكاد.
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أوتوليسب AUTOLISP
تﻌريﻒ :ما هي لغة أوتوليسب:
هي إحدى ﻟغات اﻟبرمجة ذات اﻟمستوى اﻟعاﻟي واﻟتي طورها جون ماكارﺛي  John McCarthyعام 1956
ﻷحد مجمعات اﻟذكاء اﻻصطناعي .هذه اﻟلغة ذات اﻟمستوى اﻟعاﻟي ﻻ تعني أنها معقدة بقدر ما تعني
أنها ﺳلسة ومرنة .وهي تستخدم بشكل أﺳاﺳي في معاﻟجة ﻟوائح اﻟبيانات .وقد اعتمدت كلغة
برمجة ضمن ﺷركة  Autodeskﻟتطوير وزيادة أوامر أوتوكاد .ظهرت ﻷول مرة في أوتوكاد في اﻹصدارتين
 6و  7وذﻟك بين عامي .1986 -1985
تأتي كلمة اوتوﻟيسب  AUTO LISPكجزئين مكونين ﻟها هما أوتو  AUTOمن ﺷركة أوتودﺳك اﻟعريقة
وﻟيسب  LISPككلمة مشتقة من اختصارات بداية اﻟحروف ﻟلجملة اﻟتاﻟية
LISt Programming or LISt Processing
كما يقال ﻟهذه اﻟلغة أنها اختصار ﻟجملة قائمة اﻟمعاﻟج  .LISt Processorوأجمل ما في هذا اﻟسياق
تعريفها اﻟتهكمي بأنها ﻟغة ﻟن تفقد معناها مع اﻷقواس اﻟغبية !.not Lost In Stupid Parentheses
مزايا أوتوليسب:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تنفيذ اﻟحِسابات اﻟمتقدمة.
اﻟتعامل مع قاعدة بيانات اﻟرﺳم من ملفات أوتوكاد ﻹنشاء وقراءة اﻟملفات.
ﻟغة ﺳهلة اﻟتعلم.
يمكن اختبار وظائف ) (functionأوتوﻟيسب في نافذة اﻷوامر في أوتوكاد.
تتوفر مجموعة كبيرة من برامج أوتوﻟيسب مجاناً من عدة مصادر.
تتوفر اﻟعديد من اﻟمصادر ﻟتعليم أوتوﻟيسب.

كيﻒ تستفيد من أوتوليسب؟
يمكنك تطويع أوامر أوتوكاد كيفما تريد.
يمكنك تعديل أوامر أوتوكاد كيفما تريد.
يمكنك عمل قائمة خاصة بك وتضع بها أوامر محددة.
يمكنك عمل اختصارات ﻟبعض أو كل أوامر أوتوكاد كيفما تريد.
اﺳتعملت ﺷركة اوتوديسك هذه اﻟلغة في كتابة جميع أوامر أوتوكاد.
ﻟلتوضيح اذهب اﻟي اﻟمجلد اﻟتاﻟي
C:\Program Files\Autodesk\Acadm 2006\Support
هناك ﺳتجد أكثر من ملف ذو ﻻحقة  .*.lspهذه اﻟملفات مكتوبة بلغة أوتوﻟيسب .يمكنك بسهوﻟة إيجاد
اﻟملف  acad.lspواﻟذي به جميع أوامر أوتوكاد وقوائمه .يمكنك بسهوﻟة تعديل بعض اﻷوامر أو ﺷطبها
وحتى إضافة أوامر جديدة .هذا اﻟملف  acad.lspهو اﻟذي يلقمه أوتوكاد عند فتحه ،وضمنه تنفذ جميع
أوامر أوتوكاد.
قواعد أوتوليسب
 .1ﻻ تفرق ﻟغة أوتوﻟيسب بين اﻟحروف اﻟكبيرة واﻟصغيرة.
 .2تكتب ﻟغة أوتوﻟيسب ضمن أقواس .ويكون عدد اﻻقواس على اﻟيمين مساوياً ﻟعددها يساراً.
 .3يتم كتابة اﻟقوس أوﻻ ً ﺛم اﻟداﻟه اﻟوظيفية ﺛانيا ً.
 .4يمكن ﻟلمتغير أن يكون أي حرف أو رقم ما عدا \ " ; ' )( .-
 .5يجب ان تكون هناك مسافة بين كل عناصر اﻟداﻟة واﻟمتغير.
 .6عند إضافة تعليق نكتب قبله عﻼمة ; .

أمثلة على تنفيذ أوامر أوتوكاد في لغة أوتوليسب
أوﻻ ً :رﺳم دائرة قطرها حاصل قسمة
ﻟرﺳم دائرة قطرها قيمة محددة فﺈننا نلقم تلك اﻟقيمة مباﺷرة عندما يطلب أوتوكاد ذﻟك .أما إذا كان
اﻟقطر معبر عنه كحاصل قسمة  230/17واﻟتي تساوي تقريبا ً  13.52941فﺈن تلقيم اﻟقطر بتلك اﻟقيم ﻻ
يعطي باﻟضرورة اﻟدائرة اﻟمطلوبة بل دائرة تقريبية.
حل صحيح  %100مع تخطي إﺷكال اﻟتقريب نستخدم ﻟغة أوتوﻟيسب كما يلي:
ﻟلحصول على
ٍ
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Command: CIRCLE 
حدد مركز اﻟدائرة على اﻟشاﺷة Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
نغير نصف اﻟقطر إﻟى اﻟقطر Specify radius of circle or [Diameter] <6.5000>: D 
Specify diameter of circle <13.0000>: (/ 230.0 17) 
13.5294
يجب اﻻنتباه إﻟى أن اﻟعﻼقة ) (/ 230.0 17هي اﻷصح بديﻼ ً عن اﻟعﻼقة ) .(/ 230 17إن تلقيم
اﻟعﻼقة اﻷخيرة يرﺳم دائرة بقطر مقداره  13باﻟضبط على عكس اﻟعﻼقة اﻷوﻟى واﻟتي تعطي دقة
متناهية.
ثانيا ً
عند حساب محيط أﺳطوانة ﻹفرادها بدﻻﻟة قطرها نستخدم عملية اﻟضرب بين اﻟقطر واﻟنسبة
اﻟتقريبية .عندما تقرب قيمة اﻟنسبة اﻟتقريبية إﻟى دقة مقدارها  0.01أي نستخدم اﻟقيمة  3.14فقط
فﺈننا نحصل على دقة مقدارها  %1ﻟلمحيط .هذه اﻟدقة منطقية ﻟلرﺳم اﻟيدوي بينما ﻟدقة كاملة وفي
أوتوكاد عديمة اﻟجدوى وغير عملية .ﻟحساب قيمة اﻟمحيط ﻷﺳطوانه قطرها  57ملم وباﻟدقة %100
ارﺳم خطا ً متعدداً انطﻼقاً من نقطة ما ﺛم نستخدم اﻟعﻼقة اﻟرياضية  LISPاﻟتاﻟية:
Command: Pline 
PLINE
Specify start point:
Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:<Ortho on> (* PI 57 
_< (
ﻟم يرﺳم خط اﻟمحيط وبقي اﻟمحث فاعﻼ ً بانتظار أن تكمل تلقيم اﻟقوس اﻷخير
( <_) 
179.071
اﻟقيمة  179.071هي قيمة اﻟمحيط ﻟﻸﺳطوانة اﻟتي قطرها  57ملم.
الﻌﻼقات الرياضية والحسابية
الجمع
Command: (+ 5 6) 
11
Command: (+ 5 -8.0) 
-3.0
Command: (+ 5 4 22) 
31
الطرح
Command: (- 20 6) 
14
Command: (- 26 4 22) 
0
الضرب
Command: (* 20 4) 
80
Command: (* 20 4.0 17) 
1360.0
القسمة
Command: (/ 20 4.0) 
5.0
Command: (/ 25 4.0 0.5) 
12.5
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التزايد والتناقص المتتالي للوحدة
 إﻟى أخر أو طرحه1 يقوم على زيادرة اﻟعدد
Command: (1+ 5) 
6
Command: (1+ -10.65) 
-9.65
Command: (1- 19) 
18
Command: (1- -19.0) 
-20
 إلى عدد آخر1 بينما ﻻ يجوز تغيير الﻌدد
Command: (2+ 19) 
; error: no function definition: 2+
:الجذر التربيﻌي
Command: (sqrt 121)
11
Command: (sqrt 121.0) 
11.0
Command: (sqrt 6789) 
82.3954
Command: (sqrt 2.00) 
1.41421
Command: (sqrt 3) 
1.73205
~ الدالة
تعطي اﻟعدد اﻟتاﻟي مع تغيير إﺷارته
Command: (~ 3)
-4
-4  تغيير إﺷارة هذا اﻷخير يصبح.4  هو3 اﻟعدد اﻟتاﻟي ﻟلعدد
Command: (~ -5)
4
Command: (~ 22)
-23
:أصغر وأكبر عدد ضمن مجموعة
Command: (min 21 17 4 8 19 20 121.6) 
4
Command: (max 2 3 4 8 19 20 121.6) 
121.6
y  مرفوعة للقوةx القيمة
Command: (expt 2 3) 
8
Command: (expt 2 3 2) 

23=8
4

64

23 = 82 = 64

Command: (expt 4 10) 
1048576

410 =1048576

Command: (expt 5.12 0.159) 

5.120.159 = 1.2965
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1.2965
اللوغاريثمات:
اللوغارثم الطبيﻌي الﻌدد e
e0.693147 = 2

Command: (log 2) 
0.693147

e0.0 = 1

Command: (log 1) 
0.0

e2.99573 = 20
ويمكن عمل ذلك بﻌﻼقة أخرى
e1 = 2.71828
e2 = 7.38906

Command: (log 20) 
2.99573
Command: (exp 1) 
2.71828
Command: (exp 2) 
7.38906

الﻌامل المشترك اﻷكبر:
Command: (gcd 12 18) 
6
المتبقي بﻌد القسمة:
Command: (rem 10 3) 
1
Command: (rem 2917 23) 
19
المثلثات :اﻟزاوية باﻟدائرية Radians
Command: (sin 1.57079)
1
Command: (cos 1.57079)
0
Command: (cos pi)
-1
حساب اﻟزاوية اﻟتى ظلها اﻟمتغير باﻟدائرية Radian
Command: (atan 0.5)
0.463648
)(atan 1 2) = (atan 1/2) = (atan 0.5

Command: (atan 1 2)
0.463648

تحويل الﻌدد الحقيقي إلى عدد صحيح
Command: (fix 81.615) 
81
Command: (fix 81.0) 
81
تحويل الﻌدد الصحيح إلى عدد حقيقي
Command: (float 81) 
81.0
إحداثيات نقطة تبﻌد عن النقطة  Aبـ  200وحدة وبزاوية ميل قدرها  60درجة
)Command: (polar A (/ PI 3) 200
)(100.0 173.205
)Command: (polar B (/ PI 3) 200
(200.0 173.205)0
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Command: (polar C (/ PI 3) 200)
(300.0 273.205)
Command: (polar D (/ PI 3) 200)
(100.0 273.205)
:التقريب ﻷقل أقرب عدد صحيح
Command: (fix 7.1) 
7
Command: (fix 7.00000001) 
7
Command: (fix 7.9999999999999) 
7
Command: (fix -4.61) 
-4
:التقريب ﻷقل عدد صحيح
Command: (float 5) 
5.0
Command: (float 5.1) 
5.1
Command: (float 5.12) 
5.12
Command: (float 5.123) 
5.123
Command: (float 5.1234) 
5.1234
Command: (float 5.12345) 
5.12345
Command: (float 5.123456) 
5.12346
Command: (float 5.123466) 
5.12347
Command: (float 5.1234567) 
5.12346
Command: (float 5.12345678) 
5.12346
Command: (float 5.123456789) 
5.12346
Command: (float 5.1235) 
5.1235
Command: (float 5.1236) 
5.1236
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التحويل بين قيم متنوعة:
Command: (cvunit 180"fahrenheit""celsius")
82.2222
Command: (cvunit 182"fahrenheit""celsius")
83.3333
Command: (cvunit 212"fahrenheit""celsius")
100.0
Command: (cvunit 0" celsius "" fahrenheit")
32.0
Command: (cvunit 0" celsius "" rankine")
491.67
ثانيا ً :تنفيذ أوامر أوتوكاد ضمن لغة أوتوليسب
رسم الخط المستقيم
ﻟنرﺳم خطاً مستقيماً بين اﻟنقطتين ) (0,0و ) .(200,100ﻟتنفيذ هذا اﻷمر بشكل عادي في أوتوكاد
نكتب اﻷمر رﺳم خط  lineضمن ﺳطر اﻷوامر وفقاً ﻟلتسلسل اﻟتاﻟي:
Command:Line 
LINE Specify first point: 0,0 
Specify next point or [Undo]: 200,100 
Specify next point or [Undo]: 
ﻹنهاء اﻷمر
ينفذ اﻷمر السابق أي رسم الخط ضمن بيئة لغة أوتوليسب كما يلي:
نفتح ضمن ﺳطر اﻷوامر قوﺳاً ،نكتب مباﺷرة اﻟتعبير  commandونلحقه بعﻼمة اﻻقتباس " كبداية
ﻟتنفيذ أمر أوتوكادي
"(command
نضيف كتابة كلمة خط  lineﺛم عﻼمة اﻻقتباس
"(command"line
نضيف كتابة عﻼمة اقتباس جديدة ونحدد احداﺛيات نقطة اﻟبداية  0,0ﺛم عﻼمة اقتباس أخرى
"(command"line""0,0
نضيف عﻼمة اقتباس جديدة ونحدد احداﺛيات نقطة اﻟنهاية  200,100ﺛم عﻼمة اقتباس أخرى
"(command"line""0,0""200,100
نضيف عﻼمة اقتباس كنهاية اﻻحداﺛيات
""(command"line""0,0""200,100
نضيف عﻼمة اقتباس أخيرة كنهاية اﻷمر command
"""(command"line""0,0""200,100
بقوس ،ﻟيعني انتهاء تنفيذ رﺳم اﻟخط
نغلق عﻼقة اﻷوتوﻟيسب
ٍ
)"""(command"line""0,0""200,100
خﻼصة :تحديد بداية اﻷمر وتنفيذه بﻌﻼمة اﻻقتباس".
تتحدد إحداثيات النقاط بالفاصلة ,أو بفراغ وقوسين.
تﻌريﻒ حدود الرسم
ﻟتنفيذ هذا اﻷمر في أوتوكاد نكتب:
Command: limits 
Reset Model space limits:
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0,0>: 
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Specify upper right corner <420,297>: 
:وبلغة أوتوليسب كما يلي
Command: (command"limits""0,0""420,297") 
limits
Reset Model space limits:
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0,0>: 0,0
Specify upper right corner <297,210>: 420,297
Command: nil
رسم المستطيل
( وزاويته اﻟعلوية اﻟيمنى في100,100) ارﺳم اﻟمستطيل اﻟذي زاويته اﻟسفلية اﻟيسرى في اﻟنقطة
: لتنفيذ هذا اﻷمر في أوتوكاد.(250,200) اﻟنقطة
Command: rectangle 
Current rectangle modes: Chamfer=10 x 10
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 100,100 
Specify other corner point: 250,200 
:وبلغة أوتوليسب كما يلي
Command: (command"rectangle""100,100""250,200") 
rectangle
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:
100,100
Specify other corner point: 250,200
Command: nil
( وزاويته اﻟعلوية اﻟيمنى في100,100) ارﺳم اﻟمستطيل اﻟذي زاويته اﻟسفلية اﻟيسرى في اﻟنقطة
y  وx  وحدات على اﻟمحور10 ( مع ﺷطب زواياه جميعها بـ250,200) اﻟنقطة
Command: rectangle 
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: C 
Specify first chamfer distance for rectangles <0>: 10 
Specify second chamfer distance for rectangles <10>:
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 100,100 
Specify other corner point: 300,250 
:وبلغة أوتوليسب كما يلي
Command: (command"rectangle""C""10""10""100,100""300,250") 
rectangle
Current rectangle modes: Chamfer=10 x 10
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: C
Specify first chamfer distance for rectangles <10>: 10
Specify second chamfer distance for rectangles <10>: 10
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:
100,100
Specify other corner point: 300,250
Command: ni
 وحدات10 تحديد نمط الوثب بـ
: ضمن ﺳطر اﻷوامر وفقاً ﻟلتسلسل اﻟتاﻟيSNAP ﻟتنفيذ هذا اﻷمر في أوتوكاد نكتب اﻷمر
Command: SNAP 
Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Rotate/Style/Type] <8>: 10 
:وبلغة أوتوليسب كما يلي
Command: (command"snap""10") 
snap
Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Rotate/Style/Type] <20>: 10 
Command: nil
ً وحدة رأسيا20  وحدات أفقياً و10 تحديد نمط الوثب بـ
:ﻟتنفيذ هذا اﻷمر في أوتوكاد
Command: SNAP 
Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Rotate/Style/Type] <10>: A 
Specify horizontal spacing <10>: 
Specify vertical spacing <10>: 20 
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:وبلغة أوتوليسب كما يلي
Command: (command"SNAP""A""10""20") 
SNAP
Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Rotate/Style/Type] <A>: A
Specify horizontal spacing <10>: 10 Specify vertical spacing <20>: 20
Command: nil
تحديد نمط الشبكة
: ضمن ﺳطر اﻷوامر وفقاً ﻟلتسلسل اﻟتاﻟيGRID ﻟتنفيذ هذا اﻷمر في أوتوكاد نكتب اﻷمر
Command: GRID 
Specify grid spacing(X) or [ON/OFF/Snap/Aspect] <5>: 10 
:وبلغة أوتوليسب كما يلي
Command: (command"grid""10") 
grid
Specify grid spacing(X) or [ON/OFF/Snap/Aspect] <5>: 10 
Command: nil
ً وحدة رأسيا30  وحدة أفقياً و20 تحديد نمط الشبكة بـ
Command: GRID 
Specify grid spacing(X) or [ON/OFF/Snap/Aspect] <20>: A 
Specify the horizontal spacing(X) <20>: 20 
Specify the vertical spacing(Y) <20>: 30 
Command: (command"grid""A""20""30") 
grid
Specify grid spacing(X) or [ON/OFF/Snap/Aspect] <A>: A
Specify the horizontal spacing(X) <10>: 20 Specify the vertical spacing(Y) <20>: 30
Command: nil
:ويمكن تﻌريﻒ نمطي الوثب والشبكة بلغة أوتوليسب كما يلي
Command: (setvar"snapunit"'(12 12)) 
(12 12)
Command: (setvar"gridunit"'(25 50)) 
(25 50)

ً أو بطريقة أخرى ﻟتعريف نمطي اﻟوﺛب واﻟشبكة معا
Command: (command"snapunit"'(12 12)'"gridunit"'(20 30)) 
snapunit
Enter new value for SNAPUNIT <20,20>:
Command: gridunit
Enter new value for GRIDUNIT <10,20>:
Command: nil
رسم الدائرة
80 ( ونصقطرها200,100) ارﺳم اﻟدائرة اﻟتي مركزها في اﻟنقطة
:لتنفيذ هذا اﻷمر في أوتوكاد
Command: circle 
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 200,100 
Specify radius of circle or [Diameter] <60>: 80 
:بلغة أوتوليسب كما يلي
Command: (command"circle""200,100""80") 
circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 200,100
Specify radius of circle or [Diameter] <80>: 80
Command: nil
أو
Command: (command".circle"(list 500 300)"180") 
.circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter] <180.0000>: 180
Command: nil
98  و180 ( وأنصاف أقطارهما500,300)  مركزهما في اﻟنقطة،ارﺳم اﻟدائرتين اﻟمتراكزتين
Command: (command".circle"(list 500 300)"180""circle"(list 500 300)"98") 
circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
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Specify radius of circle or [Diameter] <98.0000>: 180
Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter] <180.0000>: 98
Command: ni
.100 ( ونصقطرها )أو قطرها( يحدد ﻻحقاً بـ200,100) ارﺳم اﻟدائرة اﻟتي مركزها في اﻟنقطة
Command: (command"circle""200,100") 
circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 200,100
Specify radius of circle or [Diameter] <25>: nil
Specify radius of circle or [Diameter] <25>:
 وﻟعدم وجود عﻼمتي اﻻقتباس "" فاﻷمر رﺳم دائرة.(200,100) هنا تحدد مركز اﻟدائرة في اﻟنقطة
 هكذا100  نكمل اﻷمر بكتابة. اﻟقطر/  إذ يسأﻟك اﻷوتوكاد ﻟحظتها عن نصف اﻟقطر.ه
ٍ غير منت
…………………
…………………
Specify radius of circle or [Diameter] <25>: 100 
ً ( بينما يحدد قطرها ﻻحقا200,100) ارﺳم اﻟدائرة اﻟتي مركزها في اﻟنقطة
Command: (command"circle""200,100") 
circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 200,100
Specify radius of circle or [Diameter] <50>: nil
Specify radius of circle or [Diameter] <50>: D 
Specify diameter of circle <100>: 350 
50 = d ( وقطرها200,100) ارﺳم اﻟدائرة اﻟتي مركزها في اﻟنقطة
Command: (command"circle""200,100""D""50") 
circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 200,100
Specify radius of circle or [Diameter] <75>: D Specify diameter of circle
<150>: 50
Command: nil
:رسم القطع الناقص
( بينما بعد300,100) ( و100,100) ارﺳم اﻟقطع اﻟناقص اﻟذي إحداﺛيات نهايات نقاط أحد محاوره
: لتنفيذ هذا اﻷمر في أوتوكاد80 = نهاية اﻟمحور اﻵخر
Command: ellipse 
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: 100,100 
Specify other endpoint of axis: 300,100 
Specify distance to other axis or [Rotation]: 80 
Command: (command"ellipse""100,100""300,100""80") 
ellipse
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: 120,100
Specify other endpoint of axis: 280,100
Specify distance to other axis or [Rotation]: 80
Command: nil
:وبطريقة أخرى
( بينما بعد نصف400,100) ( و100,100) ارﺳم اﻟقطع اﻟناقص اﻟذي إحداﺛيات نهايتي أحد محاوره
 وحدة100 = (قطر اﻟثانوي )اﻷصغر
Command: (command"ellipse"'(100 100)'(400 100)"100") 
ellipse
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:
Specify other endpoint of axis:
Specify distance to other axis or [Rotation]: 100
Command: nil
( و إحداﺛيات نهايات نقاط أحد200,100)  اﻟذي إحداﺛياتهC ارﺳم اﻟقطع اﻟناقص إنطﻼقاً من مركزه
: لتنفيذ هذا اﻷمر في أوتوكاد.80 ( بينما بعد نهاية اﻟمحور اﻟثاني300,100) محاوره
Command: ellipse 
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: C 
Specify center of ellipse: 200,100 
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Specify endpoint of axis: 300,100 
Specify distance to other axis or [Rotation]: 80 
:وبلغة أوتوليسب كما يلي
Command: (Command"ellipse""C""200,100""300,100""80") 
ellipse
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: C
Specify center of ellipse: 200,100
Specify endpoint of axis: 400,100
Specify distance to other axis or [Rotation]: 80
Command: nils
setq الصيغة
 فﺈننا نعرفهما بلغة3 = b  و4 = a  إذا عرفنا اﻟمجهوﻟين.هذه اﻟصيغة تعرف متغيراً بقيمة محددة
:أوتوﻟيسب كما يلي
Command: (setq a 4) 
4
Command: (setq b 3) 
3
 مجموع مربﻌي عددين،نظرية فيثاغورس
c  يتحدد كتعريف جديد ﻟلمجهولb  وa اﻟجذر اﻟتربيعي ﻟمجموع اﻟمربعين
Command: (setq c (sqrt (+ (* a a) (* b b)))) 
5.0
مثال
 كما يليABCD  في شبه المنحرفD  وC ، B ، A لنﻌرف اﻹحدثيات المطلقة للنقاط

Command: (setq A (list 0 0))
(0 0)
Command: (setq B (list 100 0))
(100 0)
Command: (setq C (list 200 100))
(200 100)
Command: (setq D (list 0 100))
(0 100)
 ﻟذﻟك فزاوية ميله تساوي، أفقيAB  اﻟخط.ميل اﻟخط هو اﻟزاوية اﻟمحصورة بين اﻟخط واﻟخط اﻷفقي
ً صفرا
Command: (Angle A B)
0
 من اﻟعﻼقةBC يتحدد ميل اﻟخط
Command: (Angle B C)
0.785398
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ﻟينتج أن ميله عن اﻷفقي هو  45درجة ممثلة باﻟمقدار  0.785398كربع دائرية .اﻟخط  CDأفقي مع
اﻹتجاه اﻟساﻟب ،أي باتجاه  180درجة.
)Command: (Angle C D
3.14159
أما اﻟخط  DAفهو رأﺳي ﻟﻸﺳفل ،ميله يتحدد باﻟعﻼقة
)Command: (Angle D A
4.71239
حيث أن  4.71239تمثل ﺛﻼث أرباع دورة اﻟدائرية ،أي .270
المساحات
مساحة المربع
مساحة اﻟمربع اﻟذي ضلعه  4 = a) aوحدات( ،هكذا
Command: (setq area (* a a)) 
16
أو بطريقة أخرى ﻟلمربع اﻟذي ضلعه  ،bهكذا
Command: (setq area (* b b)) 
9
مساحة المثلث القائم
مساحة اﻟمثلث اﻟقائم اﻟذي أضﻼعه اﻟمتعامدة  aو b
Command: (setq areatriangle (/ (* a b) 2.0)) 
6
مساحة الدائرة
ﻟنعرف نصف قطر اﻟدائرة  ،rad =7تكتب هكذا
Command: (setq rad 7) 
7
وﻟذﻟك ،فمساحتها
Command: (setq areacircle (* pi rad rad )) 
153.938
حساب المسافة بين نقطتين محددتين على الشاشة بلغة أوتوليسب وبالمؤشر
))"Command: (setq dist(getdist"pick point:
نحدد اﻟنقطة اﻷوﻟى pick point:
نحدد اﻟنقطة اﻟثانية Specify second point:
اﻟجواب 526.105
حساب المسافة بين نقطتين محددتين .لتنفيذ هذا اﻷمر بلغة أوتوليسب:
))Command: (Distance(list 10 10) (list 170 130
200.0
الصيغة defun
 defunهي صيغة تعرف وظيفة ﻟمتغير بقيمة محددة.
)((defun c: Triangle
هنا  defunهي صيغة أوتوﻟيسب اﻟوظيفية اﻟتي تعرف وظيفة اﻟمثلث  Triangleفي نفس اﻟسطر.
نتخيل أننا نريد رﺳم مثلث ،كيفما كان.
 c:في مقدمة اﻟوظيفة تمكننا من تنفيذ اﻟمطلوب كأمر أوتوكاد .إذا اﺳتثنينا كتابة  c:اﺳتخدم اﻟقوﺳين.
مثال
اكتب برنامجا ً في أوتوﻟيسب ﻟيحثك على اختيار ﺛﻼث نقاط ﺛم يرﺳم اﻟخطوط اﻟمكونة ﻟلمثلث اﻟناتجة
من اﻟتوصيل بين تلك اﻟنقاط.
الحل
اﻟخطوة اﻷوﻟى
فهم برنامج أوتوﻟيسب
أغلب اﻟبرامج تحوي ﺛﻼﺛة أجزاء .اﻟمدخل  inputاﻟمخرج  outputواﻟعملية  .processاﻟعملية تشمل
توﻟيد اﻟمخرج اﻟمطلوب من اﻟمدخل اﻟمعطى .ﻟذﻟك ،علينا وقبل اﻟبدء بكتابة اﻟبرنامج تعريف هذه اﻷجزاء
اﻟثﻼﺛة بشيئ من اﻟتفصيل ،ﺷكل 1
اﻟمدخل :هو إحداﺛيات اﻟنقاط اﻟثﻼﺛة.
اﻟناتج أو اﻟمخرج هو اﻟمثلث اﻟمرﺳوم على اﻟشاﺷة.
اﻟعملية :رﺳم ﺛﻼﺛة خطوط بين اﻟنقاط  1و  ،2بين  2و  3وأخيراً بين  3و .1
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كتابة ﻟيسب ﻟرﺳم اﻟمثلث إذا ما عرفت إحداﺛيات نقاطه .اﻟليسب مكتوب ضمن ملف  Triangleاﻟمرفق.
اﻟملف اﻟمرفق ضمن اﻟجدول أدناه هو ملف طبق اﻷصل مع اﻟملف  Triangleﻟكن بدون أرقام اﻷﺳطر
على يمينه واﻟتي ﺳتساعدنا على فهم مكونات اﻟليسب.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

;This program will prompt you to enter three points of a triangle from the keyboard,
;or select three points by using the screen cursor. P1, P2, P3 are triangle corners.
)((defun c: Triangle
))" (setq P1 (getpoint"\n Enter first point of Triangle:
))" (setq P2 (getpoint"\n Enter second point of Triangle:
))" (setq P3 (getpoint"\n Enter third point of Triangle:
)"(Command "LINE" P1 P2 P3 "C
)

تﻌريﻒ
اﻟسطران  1و 2
يمثﻼن تعريفاً ﻟعنوان ووظيفة اﻟليسب .كل ﺳطر هنا يبدأ دائماً بـاﻟفاصلة اﻟمنقوطة ;  .هذان اﻟسطران
وكل ﺳطر يبدأ باﻟفاصلة اﻟمنقوطة ﻻ يدخﻼن في تصميم اﻟليسب وﻻ قيمة فعلية ﻟهما عند تنفيذ اﻷمر.
اﻟسطر 3
فراغ يفصل اﻟعنوان عن اﻟليسب .يستخدم اﻟسطر اﻟفارغ ﻟفصل أجزاء اﻟليسب.
اﻟسطر 4
)( (defun c: Triangle
 defunهي صيغة أوتوﻟيسب اﻟوظيفية اﻟتي تعرف وظيفة اﻟمثلث .Triangle
(defun c:
 c:في مقدمة اﻟوظيفة تمكننا من تنفيذ اﻟمطلوب كأمر أوتوكاد .إذا اﺳتثنينا كتابة  c:فعلينا اﺳتخدم
اﻟقوﺳين.
)(  Triangleعنوان اﻟليسب
اﻟسطر 5
))" (setq P1 (getpoint"\n Enter first point of Triangle:
ﻟنعرف اﻟنقطة  P1كنقطة أوﻟى في اﻟمثلث .نكتب إحداﺛيات اﻟنقطة ضمن ﻟوحة اﻟمفاتيح أو نختارها
باﻟمﺆﺷر .عندئذ  setqيسجل هذه اﻹحداﺛيات ﻟلنقطة .P1
 \nاﻻنتقال إﻟى اﻟسطر اﻟتاﻟي.
اﻟسطران  6و 7
))" (setq P2 (getpoint"\n Enter second point of Triangle:
))" (setq P1 (getpoint"\n Enter third point of Triangle:
ﻟتعريف اﻟنقطتان  P2و  P3كنقطتين ﺛانية وﺛاﻟثة في اﻟمثلث على اﻟترتيب .نكتب إحداﺛيات اﻟنقطة اﻟثانية
ﺛم اﻟثاﻟثة ضمن ﻟوحة اﻟمفاتيح أو نختارهما باﻟمﺆﺷر .عندئذ  setqيسجل هذه اﻹحداﺛيات ﻟلنقطتين P2
و .P3
حال إكمال اﻷمر ننتقل إﻟى اﻟسطر اﻟتاﻟي  \nاﻻنتقال إﻟى اﻟسطر اﻟتاﻟي.
اﻟسطر 8
)"(Command "LINE" P1 P2 P3"c
هنا وظيفة اﻷمر اﻷوتوكادي  Commandهي إدخال أمر اﻟخط  Line commandوتنفيذه برﺳم اﻟخط
من  P1إﻟى  P2ﺛم رﺳم اﻟخط اﻟثاني من  P2إﻟى .P3
" "cتعني إغﻼق أي ربط اﻟنقطة اﻟثاﻟثة  P3إﻟى .P1
اﻟسطر 9
) اﻟسطر اﻷخير يحوي قوﺳا ً ﻟﻺغﻼق ﻹكمال تعريف وظيفة اﻟليسب.
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تﻌريﻒ نقاط مﻌينة
Command: (setq P'(0 0)Q'(100 200)R'(200 150)S'(0 100))
)(0 100
إحداثيات التقاطع بين الخط الواصل بين النقطتين  Pو  Qوالخط الواصل بين النقطتين  Rو S
Command: (inters P Q R S NIL)
)(57.1429 114.286
حيث يوجد تقاطع فعلي ،أنظر الخطين باﻷحمر .بينما يكون التقاطع لترتيب آخر باﻷزرق خارج
نطاق الرسم وهو
Command: (inters P R Q S NIL)
)(-400.0 -300.0
أما التقاطع باﻷخضر
Command: (inters P S R Q NIL)
)(0.0 250.0

14

http://www.alqudspub.com

القدس للنشر والتوزيع

المجموعات
 لكن بترتيب آخر9  و8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1  والمكونة من اﻷعدادp لنﻌرف المجموعة
Command: (setq p (list 6 5 7 1 9 2 3 4 8))
(6 5 7 1 9 2 3 4)
الﻌدد اﻷول في المجموعة
Command: (car p)
6
الﻌدد الثاني في المجموعة
Command: (cadr p)
5
الﻌدد الثالث في المجموعة
Command: (caddr p)
7
الﻌدد الرابع في المجموعة
Command: (cadddr p) 
1
Command: (caddddr p) ﻻ جواب
; error: no function definition: CADDDDR
أو اﻷعداد المتبقية بﻌيد استثناء الﻌدد اﻷول في المجموعة/الﻌدد
Command: (cdr p1)
(5 7 1 9 2 3 4)
( غير مﻌروف9  في المجموعة )الﻌدد9  الﻌدد........ ،2  الﻌدد،1  الﻌدد،0 الﻌدد
Command: (nth 0 p)
6
Command: (nth 1 p)
5
Command: (nth 2 p)
7
Command: (nth 3 p)
1
Command: (nth 4 p)
9
Command: (nth 5 p)
2
Command: (nth 6 p)
3
Command: (nth 7 p)
4
Command: (nth 8 p)
8
Command: (nth 9 )
nil
الﻌدد اﻷخير في المجموعة
Command: (last p1) 
9
انﻌكاس المجموعة
Command: (reverse p) 
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(6 5 7 1 9 2 3 4 8)
: كما يليp2  وp1 لنﻌرف المجموعتين
Command: (setq p1 (list 1 2 3 4 5 6 7 8 9))
(1 2 3 4 5 6 7 8 9)
Command: (setq p2 10)
10
الجمع كمجموعتين أو مجموعات يكون
Command: (cons p1 p2)
((1 2 3 4 5 6 7 8 9) . 10)
بينما جمع الﻌناصر بشكل منفصل يكون
Command: (append (list 1 2 3 4 5 6 7 8 9)(list 100))
(1 2 3 4 5 6 7 8 9 100)
عدد عناصر المجموعة
Command: (length (list 1 2 3 4 6 7 8 9 100))
9
عدد عناصر المجموعة بﻌد عنصر مﻌين
Command: (member 6 (list 1 2 3 4 6 7 8 9))
(6 7 8 9)
Command: (member 1 (list 1 2 3 4 6 7 8 9))
(1 2 3 4 6 7 8 9)
Command: (member 5 (list 1 2 3 4 6 7 8 9))
nil
5  محل18  الرقم،تبديل عنصر محل آخر في المجموعة
Command: (subst 18 5 (list 1 2 3 4 5 7 8 9))
(1 2 3 4 18 7 8 9)
Command: (subst 1 5 (list 1 2 3 4 5 6 7 8 9))
(1 2 3 4 1 6 7 8 9)
الدوال المنطقية
Command: (= 7 7.1)
nil
Command: (= 7 7.0)
T
Command: (= a m)
T
Command: (= a A)
T
Command: (= 9 NINE)
nil
Command: (= a 2)
nil
Command: (= 3.0007 3.0005)
nil
Command: (= 3.0007 3.0005 0.0002)
nil
Command: (= 3.0007 3.0005 0.00021)
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Command: (EQUAL 3.0007 3.0005 0.0002)
T
Command: (EQUAL 17 29 11)
nil
Command: (EQUAL 17 29 12)
nil
Command: (EQUAL 17 29 13) T
Command: (/= 7 7.0) nil
Command: (/= 7 7.00001)
T
Command: (/= "RIGHT""LEFT")
T
Command: (/= "RIGHT""RIGHT")
nil
Command: (< 999 1000)
T
Command: (> 999 1000)
nil
Command: (> 999 1000)
nil
Command: (> 1000.0 1000)
nil
Command: (> 1000.00000000001 1000)
T
Command: (setq p 5)
5
Command: (atom p)
T
Command: (setq p 5 q 10)
10
Command: (atom p q)
; error: too many arguments
Command: (atom q)
T
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اﻷحجام
حجم الكرة ،اﻷسطوانة والمخروط
بينما حجم اﻟكرة اﻟتي نصقطرها rad =7
Command: (setq volsphere (/ (* 4 pi rad rad rad) 3)) 
1436.76
إذا عرفنا اﻻرتفاع  10 = heوحدات
Command: (setq he 10) 
10
فحجم اﻻﺳطوانة اﻟقائمة واﻟتي قاعدتها اﻟدائرة اﻟسابقة بينما ارتفاعها  10 = heوحدات يكون
Command: (setq volscyl (* pi rad rad he)) 
1539.38
أما حجم اﻟمخروط اﻟقائم واﻟمنتظم ،قاعدته وارتفاعه معروفان ﺳابقاَ ً◌ ) rad =7و  (10 = heوحدات
Command: (setq volscone (/ (* pi rad rad he) 3)) 
513.127
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