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Parathënje 

AutoCAD është një softveri cili shërben për dizajnimin dhe hartimin 

e planeve të ndryshme. Softveri mbështetet në dy formate, në formatin 2D 

dhe 3D. Softveri është zhvilluar dhe shitur nga Autodesk, Inc për herë të parë 

në dhjetor 1982 nga Autodesk, në vitin e blerjes së formëssë parë të softverit 

Autodesk.. 

 

Sipas informatave të kompanisë Autodesk, AutoCAD-i përdoret në një gamë 

të gjerë të industrive,qënga arkitektët, inxhinierët dhe menaxherët e 

projekteve të ndryshme, dhe që nga viti 1994 ka pasur 750 qendra trajnimi të 

themeluara në të gjithë botën për të trajnuar përdoruesit eprodukteve 

tëkompanisë.          

 

AutoCAD-i rrjedhë nga një program i quajtur Komunikacioni CAD, i cili 

është shkruar në një gjuhë të pronarit nga shpikësi Riddle Michael i cili më 

vonë bashkë-themeloi Autodesk AutoCAD për tregun. Ky version i hershëm 

u zhvillua në kompjuter Sistemet Marichip 9900 (Marinchip Sistemet ishte 

në pronësi nga Autodesk Ëalker bashkë-themeluesit John dhe Dan Drake).  

Ndërsa fillimisht Walker dhe Riddle kishte një marrëveshje për ndarjen e 

fitimeve për çdo produkt që rrjedhin nga ndërveprojnë, në fund Walker pagoi 

Riddle-n US $ 10.000.000 për të gjitha të drejtat. 

 

Kur Marichip Partnerët Softvare (i njohur më vonë si Autodesk) formuan, 

kodin e ri Interact në C dhe PL / 1. Ata zgjodhën C sepse ajo duket të jetë 

gjuha e madh e ardhshme.  

Sot Autodesk ofron një gamë të madhe produktesh të softverëve CAD me 

shumë risi dhe gjithashtu me shumë verzione gjithnjë e më të reja edhe ate 

duke villuar nga ai AutoCAD 2000 e deri tek AutoCAD 2020. 
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I. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.1:  

RM1 – Nxënësi përshkruan rolin e AutoCAD-it  dhe kryen veprime 

përgatitore orë 

 

 
1. të përshkruaj rolin e AutoCAD-it në profesionin perkatës; 

2. të dij mënyrën e startimit të programit AutoCAD; 

3. rregullon hapësirën punuese në sistemin koordinativ; 

4. të përshkruaj rolin e njësive matëse ne AutoCAD; 

5. t’i rregulloj njësitë matëse; 

6. t’i identifikoj mënytë dhe veglat në AutoCAD; 

7. t’i rregulloj veglat e caktuara në AutoCAD. 

 

HYRJE 

CAD- computer-Aided Design ose Dizajnimi i Përkrahur me Kompjuter 

paraqet softverët të cilët me ndihmën e kompjuterëve mundësojnë krijimin, 

modifikimin, analizën dhe optimalizimin e dizajnimit inxhinierik. CAD 

softverët përdoren për të ngritur produktivitetin e dizajnuesit, ngritjen e 

kualitetit të dizajnit, përmirësimin e komunikimit me anë të dokumentacionit 

dhe për të krijuar bazat e të dhënave për prodhim. 

 

 Në shumicën e kërkesave, CAD softverët përdoren për të krijuar vizatimet 

teknike për shqyrtim dhe aprovim. Rezultatet nga CAD softverët zakonisht 

janë në formë të fajllave elektronik për printim, për përpunim, për baza të të 

dhënave dhe për operacione tjera të prodhimit dhe përpunimit. CAD softerët 

gjejnë përdorim të madh në sistemet e shkollimit universitar inxhinierik. Janë 

grupi kryesor i softverëve që përdoren në lëmitë e makinerisë.  

 

Mundësitë e CAD programeve dallojnë sipas aplikimit. P.sh. programe 

dydimensionale të njohura si 2D CAD janë të përshtatshme për vizatime 

teknike dhe definime të përgjithshme të ambientit të modleit. Programet 

tredimensionale të njohura si 3D CAD janë të përshtatshme për paraqitjen e 

modelit në hapësirë, në sistemet koordinative x, y, z dhe janë të përshtatshme 

për përdorim në uzina, fabrika, inxhinierë të dizajnit dhe konstruksioneve, 

dhe sipërfaqe komplekse. Prodhuesit e CAD softverëve mund të ofrojnë 

softverë të specializuar dhe të veqantë.  
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1.1. Roli i AutoCAD-it në profesionin përkatës 

AutoCAD-i nëmakineri është i destinuar për dizajnimin e pjesëve të 

makinave apo sistemeve makinerike, dizajnimin e produkteve të çelikut dhe 

materialeve tjera. Programi AutoCAD përdoret në:  

 

 Vizatim Teknik – Procesi i paraqitjes së vizatimeve teknike në rrafsh 

(2D), në projeksione ortogonale apo të pjerrëta, sipas rregullave të 

Vizatimit Teknik dhe Grafikës Inxhinierike. Ndonjëherë përdoren 

edhe për të konvertuar nga vizatimet tredimensionale (3D) në 

vizatime në rrafsh (2D).  

 

 Modelimi i trupave – Ky proces përdoret për të krijuar komponentet e 

trupave të formave dhe dimensioneve të ndryshme me anë të 

bashkimit apo prerjes në vëllime të ndryshme. Vëllimi final i trupit 

quhet modeli i trupit (solid model). Ky paraqet pamjen viruale të 

trupit të dizajnuar që paraqet elementin që do të prodhohet. Ky mund 

të shihet, të rrotullohet, ti jepet ngjyra dhe të dizajnohet sikur produlti 

real. Ky proces përdoret në dizajnim makinerik, industri, aplikime 

shtëpiake, etj. (Fig.3.1)  

 

 Modelimi sipërfaqësor – Paraqet procesin e krijimit të sipërfaqeve në 

formë dhe dimensione të dëshiruara me aplikimin e veprimeve të 

veqanta. Këto sipërfaqe mund të priten, ngjiten, rrotullohen rreth 

aksit për të krijuar pamjen finale të modelit sipërfaqësor. Ky proces 

përdoret për dizajnim të trupave, dizajnim të formave në industrinë 

automobilistike, të aeroplanëve, të anijeve, etj.  

 

 

 

1.2. Startimi i programit AutoCAD 

AutoCAD-i mund të startohet në disa mënyra, më të përdorurat janë: 

 

 
 

-duke klikuar dy herë shpejtë me 

tastin e majt të mausit në ikonën e 

cila gjendet në desktop, 
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-duke klikuar një herë me tastin e 

djatht të mausit në ikonën e cila 

gjendet në desktop, ku hapet dritarja 

dialoguese dhe mëpastaj klikojm në 

mbishkrimin Open. 

 

 

Fig1.1. Mënyra e stratimit të programit AutoCAD 

 

-duke klikuar në mënyn start dhe mëpastaj zgjedhim programin AutoCAD, 

 
Fig.1.2. Mënyra e startimit të programit AutoCAD përmes mënys  

Start 

 

 

 

1.3. Hapësira punuese në sistemin koordinativ 

Pasi që të startohet programi, paraqiten dritaret dialoguese dhe më pastaj 

paraqitet hapësira për vizatim. 

Hapësira për vizatim është sipërfaqe e bardhë ose e zezë e ekranit e cila 

përfshin pjesën më të madhe të ekranit.Kjo është pjesa ku punohet vizatimi. 

Në ate lëviz kursori ngapika qëndrore –  prerje e vijes horizontale dhe 
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vertikale, e cilalëviz me zhvendosje të miut. Ngjyra e sferes grafike dhe 

madhësia e pikës qëndrore mund të ndërrohen sipas dëshirës së shfrytezuesit. 

 

 
Fig.1.3. Hapja e programit AutoCAD 

 

 
Fig.1.4. Përgatitja e programit për punë 

 

 

1.4. Roli i njësive matëse në AutoCAD 

Shumica e perdoruesve të AutoCADit zakonisht përdorin njësi decimale. Çfa

rë përfaqëson kjo njësiështë gjithmonë diçka  individuale. Megjithate, duhet t

ë përcaktoniparaprkisht para fillimit të vizatimit se çfarë njësi do 
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të përdorni. Një njësi  mund të përfaqësojë një milimetër, një centimetër, një 

metër,kilometër, milje,etj. Kjo varet kjrejtesisht nga Ju. Megjithate në gjithë 

botën shumica punojnë duke përcaktuar si njësi matëse bazë metrin ose mili

metrin. Cila nga këto dy madhësi do përdoret varet nga lloji i vizatimit. Nëse 

do vizatoni një detal zakonisht punohet me milimetra, 

në rastet e realizimit të një masterplani punohet me metra. 

Nëse do të bënit një planpër një gjatësi 2 metërshe dhe do te donit të përdorni

t milimetrin ju si njësi bazë do te kishit një njësi baras me një milimeter dhe 

gjithesejt do kishit 2000 njësi vizatimore për 

së gjati. Nëse do të vendosni të punonit memetër atëher do të kishit një gjatës

i 2 njësi vizatimore. Përkthyer në terma vizatiomere nëse do përdornit koman

den offset që shpreh barazlargimin nga objekti nëse do perdornit milimetra ju

do kërkonit që objekti kufitar nëoffset të ishte 2000 njësi në rastin e përdorim

it të metrit si njësi bazë do kërkoni që objekti i larguar në kufi të ishte 2 njësi 

pamvaresisht se në të dyrastet do të kishim të njejtin rezultat. 

 

 

 

1.5. Rregullimi njësive matëse 

Edhe pse njësite decimale janë më të përdoreshme nëAutoCADju mund të ko

nfiguroni ate edhe për tipe të tjera njësishë. Gjithëashtu edhe precizitetin e ty

re ju mund ta ndryshoni. Të gjitha këto mund tëndryshohen në dritaren dialo

gues të njësive të vizatimit. 

 
Fig.1.5. Forma e rregullimit të njësive matëse 
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Fig.1.6. Forma e dritares dialoguese për rregullimin e njësive matëse 

 

 

 

1.6. Mënytë dhe veglat në AutoCAD 

Mënyt në programin AutoCAD i gjejmë në dy mënyra:  

 nëpërmjet veglave dhe 

 shiritit komandues 

Mënytë mund ti gjejmë të shfaqura nëpërmjet shiritit të veglave, ti kërkojm 

në shiritin komandues ose edhe ti paraqesmi duke i kërkuar në mënyrat e 

paraqitura në vijim. 

 
 

Fig.1.7.  Mënytë dhe veglat në AutoCAD 
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1.7. Rregullimi i veglave të caktuara në AutoCAD 

Veglat të cilat përdoren më shpesh na paraqiten në shiritin e veglave, siq janë 

p.sh. save As, zoom, undo, etj, por kur na paraqitet nevoja për vegla tjera, ato 

mund ti gjejm duke klikuar me tastin e djathtë në shiritin e veglave majtas 

ose djathtas të cilat pasi që ti kemi zgjedhur dalin në ekran: 
 

 
 

Fig.1.8. Mënyra e rregullimit të veglave 

 

Shirit me vegla – Toolbars – mund te jene te vendosur horizontalishtose 

vertikalisht ne pjesen grafike te ekranit. Ne shiritatme vegla gjenden ikonat 

me simbole grafike nepermjet tecilave jepen urdhra. Nen shiritin me meny 

gjenden dy shirita mevegla te cilet me se shpeshti, paraqiten kur do te nise 

programi. 

Keto jane shiritat Standard toolbar (shirit standard me vegla)dhe Format 

toolbar (shirita me vegla per formatim te perberjesse objekteve). Shiritat me 

vegla aktivizohen sipas nevojes seshfrytezuesit ne menyren ne vijim: 

– nga menyja: Vieë- Toolbars - Customize 

Ketu mund te gjendet e tera paleta me vegla nga shenimetkryhet me vendosje 

te shenjes  para shiritit te cilinduam ta kemi ne ekranin. 

Nese fshihet shenja✓ do te menjanohet edhe shiriti perkatesme vegla nga 

ekrani. Nuk duhet te aktivizohen tegjithe shiritat me vegla, pervec te atyre 

me te cilet dote punohet, qe te mos ngarkohet pjesa per te vizatuar eekranit. 

Shiritat me vegla vendosen ne ekranin ne menyrene te cilin nuk do te 

pengojne gjate te vizatuarit. 

– shume shpejte me kilikuesin e djathte te miut ne ndonjeshirit tani me te 

aktivizuar me vegla, ku ne menyren enjejte sic eshte sqaruar me pare, 

zgjidhet shiriti i nevojshemme vegla 
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Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.2:  

 

RM2– Nxënësi realizon veprime themelore në 2D  

 

 
- përshkruaj vijat dhe llojet e vijave; 

- përshkruaj llojet e rrathëve e harqeve të ndryshme; 

- përshkruaj vija të thyera të llojeve të ndryshme; 

- përshkruaj siç duhet komandat që kanë të bëjnë me modifikim 

(“trim”, “extend”, “fillet”, “chamfer” etj) 

- realizoj përmbledhjen e urdhërave. 

 

 

2.1. Vijat dhe llojet e vijave 

Vijat në AutoCAD i vizatojm me anë të komandës Line. 

Vija mund te jetë e përbërë nga një ose me tepër segmentetë lidhura ndërmjet 

veti, ku secili segment ështëobjekt i pavarur. Secilisegment nga vija fillon 

me definimin e pikës së parë (Specify first point) dhe pika në vijim (Specify 

next point).   

Vjat mund të vizatohen në dy mënyra: 

- Në mënyrë grafike, me anë të veglës  (caktimi i piknisjes së 

vijës, drejtimi dhe kahu i vijës caktohet me maus), 

- Më anë të komandës dhe pikave të cilat shënohen në shiritin e 

komandave. 

Në mënyrë grafike me maus klikohet në veglën e vijës dhe pastaj në 

hapësirën për vizatim klikohet për të caktuar piknisjen e vijës dhe duke e 

tërhequr mausin në drejtim dhe kahje të caktuar vizatojm një segment. 

Me naë të komandave shënojm komandën në shiritin e komandave dhe pikat 

tjera për vizatimin e vijës. 

 
 

Fig.2.1. Shiriti për shënimin e komandave 
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Shembull:Me anë të komandës line të vizatohet fikura e dhënë 

 

 

 

 

 

1. Në shiritin e komandave 

shëno linë, 

2. Në shirit shënojm pikat duke 

shtypur ENTER, 

 
 

Fig.2.2. Vizatimi me anë të komandave 

 

Llojet e tjera të vijave që përdoren në AutoCAD janë POLYLINE, 

MULTYLINE, CONSTRUCTION LINE. 

Në shiritin e komandave këtoi shënojm: Pline, Mline, Xline. 

 Me komandën Polyline vizatojm vija të pandërprera , d.m.th. nëse 

klikojm mbi vijën e vizatuar me polyline do të na paraqitet si një vi e vetme ( 

Këtë komand e përdorim për përgatitjen  e vizatimit në 3D) 

 Me komandën Multyline vizatojm vija paralele  .  

Me komandën Construction line  vizatojm vija të zgjatura në të dy anët e 

hapësirës për vizatim. 
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2.2. Llojet e rrathëve dhe harqeve të ndryshme 

Komanda për vizatimin e rrethit quhet CIRCLE  

Me anë të kësaj vegle ose komandës mund të vizatojm rrathë të ndryshëm në 

vende të ndryshme të vizatimit. 

 

Nëse vizatohetme komandën nga mënyja atëherë mund tëzgjidhen mëtepër 

mënyra të ndryshme të vizatimit të rrethit:  

 

 
 

 

Fig.2.3. Shiriti për shënimin e      

                      komandave 

 

Nga mënyja mund të shihet se 

qarku mund te 

vizatohet me të dhënat: 

■ qendra dhe rrezja 

(Center,Radius); 

■ qendra dhe diametri (Center, 

Diameter); 

■ dy pika (2 Points) nga 

diametri; 

■ tri pika (3 Points); 

■ dy tangjent dhe rreze (Tan, 

Tan, Radius); 

■ tri tangjente (Tan, Tan, Tan). 

 

 

 

Harqet vizatohen me anë të komanës ARC . Harqet mund të vizatohen në 

mënyra të ndryshmë dhe ate: me përdorim të opsioneve nëmënynë Draë, ose 

me zgjidhje tëkomandës Arc nga shiriti i komandave. 
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Gjatë vizatimit të 

harkut nevojitet 

të ipet pika 

e parë dhe së 

paku dy prej 

parametrave ne 

vijim: 

– qendra; 

– pika e fundit; 

– pika e mesme 

arbitrare; 

– kendi; 

– kahja; 

– gjatesia e 

harkut dhe 

– rrezja. 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.4. Veglat për vizatimin e harqeve 

 

Harqet gjithmonë vizatohen në kahjen e kundërt të lëvizjes së akrepave të 

orës. 

Fig.2.5. Përdorimi i komandës Arc 
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2.3. Vijat e thyera të llojeve të ndryshme 
 

Komandat për modifikim (“trim”, “extend”, “fillet”, “chamfer” etj) 

 

Shpeshherë gjatë vizatimit paraqitet nevoja të realizohenpërmirësime ose 

modifikime të pjesëve ose të vizatimittë plotë. Kjo realizohet me aktivizimin 

e urdhrave nëmënynëModify (modifikim) ose me ndihm të ikonave në 

shiritin me vegla i cili duhet duket si në vijim: 

 

 
 

Fig.2.6. Shiriti i veglave për modifikim 

 

Opsione te shiritit me vegla Modify jane: 

1. Erase - fshrije 

2. Copy – kopjim i objektit 

3. Mirror – pasqyrë e skicimit 

4. Offset – kopjim paralel 

5. Array – shumfishim i objektit(ve) 

6. Move – zhvendosja e objektit(ve) 

7. Rotate - rrotullimi 

8. Scale – zvogelim ose zmadhim në përpjestim 

9. Strech - tërheqje 

10. Trim – prerje e pjesëve më të gjata 

11. Extend – vazhdimi i pjeseve të shkurta 

12. Lengthen – vazhdimi i vijes 

13. Break at point – ndërprerje në pikë 

14. Break - ndërprerje 

15. Chamfer – pjerrtësia e kulmeve 

16. Fillet – lakimi i kulmeve 

17. Expolde – ndarja e objekteve të komplikuara 

 

Këtu do të jenë të sqaruara vetëm urdhrat për modifikim të 

cilat përdoren më shpesh për përpunim të vizatimeve teknike. 
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2.4. Përmbledhja e urdhërave 

Urdhërat që përdoren më së shumti në programin AutoCAD janë Line, 

Circle, Arc, Copy, Offset,Array, Move,Trim, , Extendet,Fillet. 

Për komandat Line, Circle dhe Arckemi flur më lart dhe në vijim do ti 

përmledhim më detajisht komandat që përdoren më shpesh. 

Kopjimi – Copy  

Me kete urdhër, kryhet kopjimi i elementeve të selektuaranga një vend në 

tjetrin gjatë së cilës elementet të cilat kopjohenmbeten edhe në lokacionin e 

parë tëpandryshueshëm. Nëfillim kryhet zgjedhja e objekteve të cilat duhet të 

kopjohen(Select objects:) dhe selektimi vërtetohet me shtypjen e 

butonitEnter. Pastaj definohen pikat bazë për kopjim (Specify basepoint) dhe 

pika e dytë(Specify second point). Pika e bazës ështënjëra pikë e elementit 

që kopjohet, ndërsa pika e dytëështëvendi ku duhet të kopjohet elementi. 

Nëse duhet të kopjohenmë tepër elemente ose i tërë vizatimi, selektimi 

kryhet me urdhratëindoë ose Crossing dhe pastaj zgjidhet urdhri 

Copy.Objekti mund të kopjohet aq herë sa është e nevojshme derisanuk 

mbarojmë urdhrin me shtypje të butonit Enter. 

 

Kopjimi paralel –Offset  

 
Me këtë urdhër, është mundësuar kopjimi paralel i objektittë selektuar në 

largësi të definuar. Përdoret për kopjimtë vijave, rrathëve, harqeve rrethor, 

poligoneve dhe objektevetë tjera të cilat paralelisht kopjohen në raport të 

elementit tëselektuar themelor. 

 

 

 
 
Fig.2.7. Përdorimi ikomandës Offset 
 

Në fillim definohet largësia në të 

cilën dotë kopjohet objekti 

origjinal (Specify off set 

distance). Pastaj tregohetnë 

objektin i cili kopjohet (Select 

object to offset) dhe anae 

kopjimit në raport tëorigjinalit 

(Specify point on side to off -

set). Kopjimi mund të realizohet 

aq herë sa është e 

nevojshme,ndërsa për mbarimin 

e urdhërit shtypet në tastierën e 

majtë tëmiut ose nëe butonin 

Enter. 

 

 



[20] 

 

Shumezimi – Array  

Me këtë urdhër, është mundësuar krijimi i numrit më të madhëtë kopjeve të 

objektit të zgjedhur. Objekti i selektuar mund tëshumezohet ose kopjohet 

nështylla, kolona ose nërreth. 

 

 
 

Fig.2.8. Përdorimi ikomandës Array 

Në vizatimet teknike paraqitet nevoje për vendosje të tekstitqëështë 

mundësuar edhe gjatë shfrytëzimit të AutoCAD-it. Tekstimund të shënohet 

me fonte të ndryshme (alfabete), madhësi,pjerrtësi për kënd tëcaktuar, i 

rrotulluar për kënd të caktuar,vertikalisht ose në mënyrë pasqyre të vendoset. 

Teksti vendoset nëpermjet tastierës, pasi do të definohen 

parametratthemelorë për ate.  Shumë vegla janë të ngjashme me ato të 

Wordit. Shënimi i tekstit, fillon nëpërmjet: 

shirit me vegla: Draë Multiline Text  

meny: Draë Multiline Text 

vija e komandes: mtext 

Në fillim definohet këndi i parë (Specify fi rst corner) dhe këndikundert 

(Specify opposite corner) nga kënddrejti në të cilindo të vendoset teksti. 

Pastaj paraqitet dritarja për dialog. 

 

Text Formatting (rregullues i tekstit) 
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III. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.3:  

RM 3- Nxënësi realizon veprime themelore në 3D  
 

 
- identifikoj komandat themelore për vizatimin gjeometrik 3D, si dhe 

modifikimet që mund të kryhen në elemente; 

- tregoj vizatimin në formate të shumëllojshme; 

- përputh sistemin koordinativ dhe përcakton pikënisjen e sistemit 

koordinativ; 

- përkufizon elementet në vizatim; 

- ruan vizatimet dhe bart në formate të ndryshme DXF, PDF etj. 

 

 

 

3.1. Komandat themelore për vizatime gjeometrike në 3D 
 

Përtë realizuar vizatime në 3D fillimisht ato duhet të vizatohen në 2D me anë 

të veglës Polyline  ose nëse  vizatimet janë bërë me komandën Line  

atëher vijat duhet të integrohen në një vi të vetme me anë të komandës 

Region . Kusht që një objekt të vizatohet ne 3D ai duhet që në rrafsh të 

ketë një vi të vetme dhe që ajo vijë të jetë e mbyllur. P.sh: 

 

 
 

Fig.3.1. Përdorimi ikomandës Region 
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Pasi që vija të jetë e mbyllur nëpërmjet komandës Extrude mund ta 

ngrisim objektin në 3D në lartësin e dëshiruar. 

 

 

 

Fig.3.2. Përdorimi i komandës Extrude 

 

 

 

3.2. Vizatimi në formate të ndryshme 
 

Programi AutoCAD i ofron dy formate të vizatimit: ate në 2D dhe 3D.  

Në formaton 2D mund të vizatojm vizatime vetëm në rrafshin OXY, kurse 

në hapësirë mund të vizatojm në tri rrafshe dhe të njejtat vizatime i ngrisim 

në hapësirë,këtë mund ta bëjmë vetëm pasi të kemi hyrë në formatin 3D 

fig.3.3. 

 

 
 

 
Fig.3.3. Vizatime të paraqitura ne 2D dhe 3D 
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3.3. Sistemi kordinativ dhe përcaktimi i pikënisjessë sistemit 

kordinativ 
 

Për vizatim më preciz në AutoCAD, pikat duhet tëipenme kordinata.  

 

Fillimi i kordinatave shënohet me 0,00 dhegjendet në këndin e poshtëm të 

majtë të hapësirës për vizatimnë rrafsh i shënuar me boshtet x dhe y dhe në 

hapësirë i shënuar me X, Y dhe Z. 

 

 

 

 
 

Fig.3.4. Forma e sistemit kordinativ të paraqitur në AutoCAD 

 

 

AutoCAD-i shfrytëzon sistememin kënddrejtë të Dekartit për përcaktimin 

epozitës së sistemit kordinativ. Secili segment nga vijat është përcaktuar 

mepikën fillestare, pikën e fundit dhe kahjen. 
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Për këtë qëllim përdoren tri lloje të kordinatave: 

 

 

 
Fig.3.5. Sistemi kordinativ absolute 

 

 

 

 

– koordinatë absolute (X,Y); X dhe 

Yjanë kordinata në raporttë fillimit 

të kordinate; 

 

 
Fig.3.6. Sistemi kordinativ relative 

 

 

 

 

 

– koordinatë relative @(X,Y); X 

dhe Yjanë kordinatë në raporttë 

pikës së fundit të vënë; 

 

 
Fig.3.7. Sistemi kordinativ polar 

 

 

 

 

– koordinatë polare (Х<А); Xështë 

largësia nga fillimi i kordinatës deri 

te pika e caktuar, ndërsa A është 

këndi në raport të boshtit –x. 
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3.4. Përkufizimi i elementeve në vizatim 
 

Elementet në vizatim mund ti përkufizojm vijat, rrathët, harqet, modifikimet 

e vizatimit, ngjyrat, kursorin, modelet, shabllonet, etj. 

 

 

3.5.  Ruajtja e vizatimit dhe bartjanë formate të ndryshme 

DXF, PDF, etj 

 

Ruajtja e vizatimit mund të bëhet në disa mënyra: 

- duke klikuar në veglën save  e cila gjendet në shiritin e veglave , 

e preferueshme është që gjatë vizatimit të klikojm shpesh herë në 

veglën për ruajtje të vizatimit ose të rregullohet në atë mënyrë që në 

mënyrë automatike të ruhen ndryshimet e vazhdueshme, 

- duke klikuar File dhe pastaj save-as  

- ose duke shtypur Ctrl-S. 

 

 
 

Fig.3.8. Mënyra e ruajtjes së vizatimit 
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Nëse kërkohet partja e vizatimit në formate të ndryshme atë mund ta bëjmë 

në disa mënyra: 

- nëpërmjet mënys File dhe pastaj klikojm Page Setup, 

- Save –As dhe mëpastaj klikojm Files of type,shih fotot vijuese: 

 

 
 

Fig.3.9. Mënyra e bartjes së vizatimit në formatin DXF 
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Fig.3.10.Mënyrat e bartjes së në formate tjera 

 

 
Fig.3.11. Mënyrat e bartjes së vizatimit në formatin PDF 
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IV. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.4:  

RM4: Nxënësi kryen veprime të caktuara për punë në 

AutoCAD  
 

 
- të përshkruaj më mënyrën e krijimit të vizatimeve të reja me anë të 

shabllonave të ndryshme; 

- tregojë kuptimin e “layer”-it (shtresës); 

- përshkruajë statusin e “layer”-it; 

- përshkruan përmbajten e bllokut.  

- përshkruan “Insert”-imi i bllokut. 

- tregoj rëndësinë urdhërit “Hatching”. 

- përshkruan editimin e “Hatch Pattern”. 

- të përshkruaj matjet e distancave; 

- të përshkruaj matjet të sakta të sipërfaqeve. 

4.1. Krijimi i vizatimeve të reja me anë të shabllonave të 

ndryshme 

  Verzionet e fundit të programit AutoCAD ofrojn shumë lehtësime 

në vizatime të ndryshme, duke paraqitur vizatime të gatëshme 

tëtabelave dhe detaleve që pëerdoren më shpesh në vizatime. Këto 

shabllone mund ti gjejmë në formën e paraqitur në figurën vijuese. 

 

 
Fig.4.1.  Mënyra e punimit të vizatimeve me anë të shablloneve 
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4.2. Layeri 

Shpesh elemente te vecante, si muret, dimensionet, planet elektrike, 

vizatohen ne shtresa transparente te vecanta e te mbivendosura.  Shtresat ne 

AutoCAD jane si transparentet. Keshtu, kur do te printojme vizatimet e 

punes, mund te kriojohen disa vizatime te ndryshme duke zgjedhur se cfare 

shtresash do te plotojme. 

Shtresat ne AutoCAd kane nje numer avantazhesh ndaj transparentet fizike. 

P.sh. ne mund te vendosim nje shtrese vizibel por te paprintueshme.. ne 

mund te emertojme seicilien shtrese dhe te percaktojme ngjyra, lloje vijash 

dhe trashesi vijash specifike. 

Ne cdo vizatim kemi te akten nje shtrese te emertuar “0”, te ciles mund t’i 

shtojme shtresa te tjera te cilat mund t’i percaktojme si aktive (current). 

Per te krijuar nje shtrese te re mund te ndjekim nje nga menyrat e 

meposhtme: 

 Ne toolbarin Object Properties, klikojme butonin Layer 

 Prej menuse Format, zgjedhim Layer 

 Ne dritaren e komandave, shtypim LAYER(ose LA) dhe shtypim 

ENTER 

 

AutoCAD do shfaqe dritaren dialoguese Layer Properties Manager (Figura 

2.9) per te krijuar nje shtrese ndiqet rruga e meposhtme: 

1. Ne dritaren dialoguese Layer Properties Manager, klikojme Neë. 

AutoCAD krijon nje shtrese te re te emertuar Layer1. 

2. Shtypim emrin e shtreses se re  dhe pastaj ENTER. Nje emer i nje 

shtrese mund te permbaje deri ne 255 karaktere. 

3. Klikojme OK per te perfunduar komanden dhe te kthehemi ne 

vizatim 
 

Ngjyra me te cilen punojme do te zgjedhe edhe paraqitjen e objektit qe 

vizatojme. Objektet krijohen ne ngjyren aktive (current color). Kemi shtate 

ngjyra baze:  

1 red (e kuqe), 2 yelloë (e verdhe), 3 green (jeshile), 4 cyan (boje qielli) 5 

blue (blu), 6 magenta 7 ëhite (e bardhe). 
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Fig.4.2. Dritarja e Layerit 

Perveçkëtyre kemi dhe 248 ngjyra të tjera që emërohen vetëm me numra. 

Kemi edhe 2 veti shtesë ngjyrash, BYBLOCK  dhe BYLAYER. Këto 

opsione ngjyrash bëjnë që objekti të marrë ngjyrën përkatësisht të bllokut ku 

është grupuar apo të shtresë ku është vizatuar. 

Për të caktuar ngjyrat  ne përdorim dritaren dialoguese Select Color: 

 Në toolbarin Object Properties, zgjedhim Other në drop-doën listën 

në dritaren Color Control  

 Nga menuja Format zgjedhim Color 

 Në dritaren e komandave , shtypim COLOR (ose COL) dhe pastaj 

ENTER 
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Fig. 4.3. Mënyra e përzgjedhjes së ngjyrave 

 

AutoCAD do te paraqese dritaren dialoguese Select Color (figura 2.11). Per 

te percaktura ngjyren aktive ndjekim hapat e meposhtem: 

1. Ne dritaren dialoguese Select Color klikojme ose BYLAYER, 

BYBLOCK, ose ngjyren qe desherojme 

2. Klikojme OK 

 

 
 

Fig. 4.4. Mënyra e përzgjedhjes së ngjyrave 
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Për të caktuar llojin e vijës aktive (current) do të duhet tërregullojm në njërën 

nga mënyra e meposhtme: 

 Ne toolbarin Object Properties, zgjedhim Other ne drop-doën listen ne 

dritaren Linetype Control (Figura 2.12) 

 Nga menuja Format zgjedhim Linetype 

 Ne dritaren e komandave , shtypim LINETYPE (ose LT) dhe pastaj 

ENTER 

 

 
 

Fig. 4.5. Përzgjedhja e llojit të vijës 

 

AutoCAD do shfaqe dritaren dialoguese Linetype Manager (Figura 2.13). 

Për të ngarkuar një lloj vije ndjekim hapat e mëposhtëm: 

 

1. Në dritaren dialoguese Linetype Manager klikojme  Load. Autocad do të 

shfaq dritaren dialoguese Load or Reload Linetypes. AutoCAD përdor 

normalisht një nga file e tij me librarinë e llojeve të vizave (ACAD.LIN 

për matjet angleze dhe ACADISO.LIN për ato metrike). Mund te shtypet 

butoni File per te ngarkuar lloje vijash nga librari te tjera. 

2. Në dritaren dialoguese Linetype Manager, zgjedhim një ose më shumë 

lloje vizash për tu ngarkuar në listën e vlefshme të llojit të vijave dhe 

pastaj shtypim OK. AutoCAD do të shfaqë vijat e zgjedhura në listën e 

dritares dialoguese Linetype Manager. Vija e re aktive mund të zgjidhet 

në listën drop-doën në dritaren Linetype Control në toolbarin Object 

Properties. 

3. Shypim OK për të përfunduar komandën dhe kthehemi në vizatimin tonë. 
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Një vijë në AutoCAD është parashikuar me sekuenca të vijave të shkurtëra 

dhe hapësirash, secila 0.25 njësi e gjatë kur aplikohet faktori shkallë (factor 

scale) 1. Duke ndryshuar këtë faktor në 0.5 do të zvogelonim gjatësinë e cdo 

pjese në 0.125 njësi, ndërsa faktori 2 do të rrisë gjatësitë e pjesëve në 0.5 

njësi. 

Ne mund të aplikojme “linetype scale faktor” për vija të vecanta dhe global 

scale factor për të gjitha objektet që vizatohen me vija jo të vazhdueshme. 

AutoCAD mund të percaktoje dhe trashësinë e vijës.AutoCAD ofron 23 

vlera të trashëisë nga 0.05 deri 2.11 mm si dhe opsionet BYLAYER, 

BYBLOCK, DEFAULT  dhe 0. Trashësia 0 përfaqëson një pixel në 

hapësirën model dhe plotohet si vija më e hollë e printerit. DEFAULT është 

vlera 0.25mm, megjithate kjovlerë mund të ndryshohet. Për të përcaktuar 

trashësinë aktive (current) të vijës në Object Properties toolbar zgjedhim 

trashësine e vijës prej listës drop-doën të Lineëeight Control. 

 
 

Fig. 4.6. Përzgjedhja e llojit të vijës 
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4.3. Inserti i bllokut 

Blloqet në përgjithësi përfaqësojnë një sërë objektesh të kombinuara në një 

objekt të vetëm, të cilin mund ta fusim në vizatim dhe ta manipulojmë si një 

objekt i vetëm. Blloqet ruhen si pjesë e fajllave të vizatimit. Blloqet na 

ndihmojnë të organizojmë më mirë vizatimin, të krijojmë në msnyrë të 

shpejtë, dhe të zvogëlojmë madhësinë e file-it të vizatimit. Kur fusim një 

bllok AutoCAD fut një referencë me bllokun origjinal, dhe jo një kopje të 

plotë të vetë bllokut. 

Krijimi i blloqeve 

Mund t’i krijojmë blloqet në dy mënyra: 

1. Duke ruajtur një bllok brenda vizatimit korrent 

2. Duke ruajtur një bllok si një file i vecantë vizatimi, të cilin ju mund ta 

fusni në një vizatim tjetër 

 

Kur ne krijojmë një bllok , specifikojmë emrin, pikën e futjes dhe objektin që 

e përbën. Pika e futjes (insertion point) është pika bazë për bllokun dhe 

shërben si pikë reference kur ju më vone do ta fusni nëvizatim. Para se të 

krijoni bllokun duhet të vizatoni objektet që do të përfshihen në bllok. 

Ruajtja e blloqeve brenda vizatimit 

Komanda BLOCK i ruan blloqet për t’u përdorur në vizatimin korrent. Kur 

ju filloni komandën AutoCAD hap dritaren dialoguese Block Definition.  

Për të krijuar një bllok: 

 Bëjmë një nga veprimet e mëposhtme: 

 Në toolbarin Draë, klikojmë Make Block 

 Nga mënuja Draë, zgjedhim Block  Make. 

 Në dritaren e komandave, shtypim BLOCK (ose B) dhe pastaj 

ENTER 

 Në dritaren dialoguese Block Definition, shtypim emrin e bllokut  në 

fushën e emrit 

 Në Base Point, specifikojmë pikën bazë ose të futjes duke: 
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 Klikuar në butonin Pick Point dhe pastaj zgjedhim pikën bazë në 

vizatim 

 Shtypim X,Y, Z në kutitë e tyre respektive 

 Nën emertesën Object specifikojme përcaktojmë se cilët nga veprimet e 

mëposhtme do të donim t’i aplikonim për objektet e selektuara: 

 Retain. I mban objektet e selektuara në vizatim si objekte të 

vecanta në vendodhjet e tyre. 

 Convert to Block. I konverton objektet e selektuara si një bllok i 

ri 

 Delete. I fshin objektet e selektuara nga vizatimi pasi të keni 

krijuar bllokun 

 Në Previeë Icon, specifikojmë nëse do tëdonim ose jo të përfshinim një 

imazh paraprak të bllokut në definicionet e bllokut 

 Në listën Insert units, zgjedhim njësitë me të cilat blloku do 

tëshkallëzohej kur të futej në vizatim 

 Në kutinë Description, shtypim një përshkrim për bllokun në mënyrë që 

ai të ishte lehtë i identifikueshëm. 

 

 

4.4. Urdhëri  Hatching 

Nëse shtypim  komandën hatch na lajmërohet dritarja për dialog me emrin 

Hatch and Gradient e cila ka tri dritare: Hatch, Advanced dhe Gradient. 

Në shiritin komandues thirret vetëm duke e shkruar shkronjën h 

Pas ekzekutimit të kësaj komande hapet dritarja si në vijim: 
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Fig.4.7. Komanda Hatchdhe puna me të 

 

 
 

Fig.4.8. Komanda Hatch-Gradient dhe puna me të 

 

 

 

4.5. Matja e distancave 

Distancat mund ti masim nëpërmjet opsionit Tols –Inkuiry – Distance dhe 

pasi të klikojm mbi shënimin Distance duhet ti përzgjedhim dy pika të 

objektit që matet. Pasi të caktojm pikën e dytë në shiritin e komandave na 

paraqiten matjet, p.sh. Delta X = 6.8323,  Delta Y = 0.0000,    

 

Delta Z = 0.0000. Koordinatat e pikës i caktojmë nëpërmjet Tols –

Inkuiry – ID Point - në shiritin e  komandave ID – Enter lexojmë 
koordinatat (X,Y). 
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Fig.4.9. Mënytra e caktimit të komandës për matjen e distances 

 

4.6. Matja e sipërfaqeve 

Matja e sipërfaqes Tols –Inkuiry – Area – Klikojmë në pikat e kulmeve të 

sipërfaqes – Ente,r në vijën komanduese lexojmë sipërfaqen dhe perimetrin e 

saj (ose në vijen komanduese O, selektojmë objektin dhe lexojmë sipërfaqen 

dhe perimetrin) Zbritja e siperfaqeve (p.sh minus ) Tools – Inkuiry – Area – 

S (Substract) – Enter – O (Object) – Enter- selektojmë rrethin - Enter – A 

(Add) – Enter – O (Object) – Enter – selektojmë - në vijën komanduese 

lezojmë sipërfaqen e katerkandëshit pa rreth. 

 

 
 

Fig.4.10. Mënytra e caktimit të komandës për matjen e sipërfaqe 
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V. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.5:  

RM5: Nxënësi realizon kuotime dhe tekste në AutoCAD  
 

 
- shpjegojë konceptin e kuotimeve; 

- përshkruan dimensionet shumëtipëshe në vizatime të ndryshme; 

- përdorë siç duhet urdhërat e tjera për kuotimet; 

- përshkruan siç duhet udhëzuesit themelorë për kuotimet; 

- përzgjedh llojin e duhur të kuotimit; 

- bëj përmbledhjen e urdhërave; 

- bëj vet-kontrollin gjatë vizatimit të kuotimeve. 

 

 

5.1. Kuotimi 

Çdo vizatim i pa kuotuar është i mangët dhe pothuajse ipa vlerë në lëmin e 

makineisë. Pra edhe kuotimi sikurse vizatimi e ka rolin e vetë. Kuotimi bëhet 

në bazë të dimensioneve të vizatuara, çka do të thotë së kuotimi paraqet 

masën reale të objektit të vizatuar. Pra, gjatë vizatimit objektet duhet të 

vizatohen në përpjesë reale. 

 

 

5.2. Llojet e kuotimit 

Para kuotimit duhet të njohim elementet e kuotimit të cilat janë: 

- vijat ndihmëse, 

- vja kryesore, 

- shigjetat dhe  

- teksti. 

 
Fig.5.1.Elementet e kuotimit 
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Në AutoCAD kemi pes lloje të kuotimit: 

 

 kuotimi paralel 

 kuotimi serik, 

 kuotimi i këndeve, 

 kuotimi i diametrave dhe  

 kuotimi i shtrirë 

 

 

 

 
Fig.5.2. Kuotimi: paralel, serik, i këndeve, diametrave dhe i shtrirë 
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5.3. Komandat për kuotim 

 

Në vijim do të paraqesim mënyrën e modifikimit të kuotave, ku mund të 

rregullojm vijat në madhësi dhe ngjyra, shigjetat, tekstin, decimalet, etj. 

 

 

 
Fig.5.3. Veglat e kuotimeve 

 

Nga numri i madh i mënyrave të 

ndryshme të kuotimit, këtu do të paraqiten disa 

prej tyre si në vijim: 

1. Linear Dimension – kuotim linear. 

2. Radius – kuotim i rrezes. 

3. Diametar – kuotim i diametrit. 

4. Angular – kuotim i këndit. 

5. Continue Dimension – kuotim  kontinual. 

6. Dim Style Control – selektimi i stilit të 

definuar. 

7. Dimension Style... – modifikimi i kuotimit. 
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Fig.5.4. Mënyra e modifikimit të elementeve të kuotimit 

VI. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.6:  

RM6: Nxënësi vizaton me AutoCAD një objekt që lidhet me 

profesionin përkatës  
 

 
- konceptojë një projekt ose përzgjedhë një objekt nga profesioni 

përkatës; 

- realizoj analizimin e projektit ose objektit që do të vizatohet; 

- përshkruan urdhërat e duhura për vizatimin e projektit ose objekti të 

përzgjedhur; 

- realizoj vizatimin e projektit ose objektit në përputhje me kërkesat 

dhe standardet teknike specifike për profesionin përkatës; 

- realizoj vet-kontrollin gjatë vizatimit të projektit ose objektit. 

 

6.1. Punimi i dhëmbëzorit me anë të programit AutoCAD 

Hapat e punës: 

- Caktimi i qendrës sëdhëmbëzorit me kordinatat: 50,50 

- Vizatimi i diametrave ø40, ø90, ø130 me anë të komandës Circle 

- Vizatimi i një dhëmbi të yllzës, duke përdorur komandat: Line, Trim 

dhe Fillet, 
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- Shpërndarja e dhëmbëve në 10 copë në diametrin , ø130 me anë të 

komandës Array, 

- Kuotimi me anë te komandes Dimension (Linear, Radius,Diameter) 

-  

 

 

 

 
 

Fig.6.1. Vizatimi i diametrave të dhëmbëzorit 
 

    Në figurën 6.2 është paraqit mënyra e vizatimit të pjesës së sipërme të 

dhëmbit, duke përdorur komandën Offset në distancë 4 mm nga aksii 

simetrisë. 
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Fig.6.2. Përdorimi ikomandës Offset 

 

  Në figurën 6.3 është paraqit mënyra e vizatimit të pjesës së poshtme të 

dhëmbit, duke përdorur komandën Offset në distancë 10 mm nga aksi i 

simetrisë.

 

Fig.6.3. Përdorimi ikomandës Offset 

Vizatimi i dhëmbit, i paraqitur në fig.6.4 duke përdorur komandat Line, Trim 

dhe Fillet.  
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Fig.6.4. Vizatimi i një dhëmbi  

Shpërndarja e dhëmbëve në diametrin ø130 mm në 10 sosh me anë të 

komandës Array. 

 

Fig.6.5. Përdorimi i komandës Array për vizatimin e dhëmbëve 
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Fig.6.6. Pamja e dhëmbëve pas aplikimit të komandës Array 

 

Fig.6.7. Rregullimi i trashësive të vijave me anë të Layer-it 
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Fig. 6.8. Pamja e dhëmbëzorit  pas rregullimit të vijave me anë të përdorimit të 

Layer-it 

 

Fig.6.9. Vizatimi i kanali të pykës 
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Fig.6.10. Paraqitja e procesit të punës në AutoCAD duke shtypur F2 

 

 
 
Fif.6.11. Përgatitja e vizatimit me anë të komandës Region për vizatim në 

3D 
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Fig.6.12. Pergatitja e vizatimit në 3D 

 

Duke përdorur grupin e veglave Visual Styles: 

 
kthejmë objektin në një pamje tjetër më të përshtatshme për punë në 

3D 

 
 

Fig.6.13. Duke përdorur komandën Extrude ngrisim objektin në 3D 

 
 

 
 

Fig.6.14. Përdorimi i komandës Subtract 
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VII. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.7:  

RM7: Nxënësi pergatit vizatimin për printim (plotim)  
 

 
- përshkruan  procesin e shtypjes; 

- identifikon  pajisjen për shtypje (plotim); 

- përshkruan  krijimin “layout”-eve përkatëse; 

- përshkruan  përdorimin e “floating vieëports”; 

- përshkruan  përdorimin e urdhërit “plot”; 

- përshkruan  rregullimin e duhur të pamjes së fletës për shtypje; 

- përshkruan  mënyrën e rregullimit të përpjesës për shtypje; 

- realizon vet-kontrollin gjatë përgaditjes për shtypje dhe realizimit të 

shtypjes. 

 

7.1. Procesi i shtypjes së vizatimit 

Nëpërfundim tëprocesit vizatimin duhet ta shtypim në letër nëpërmjet 

shtypësit ose ploterit. Mundësohetshtypja në dy pajisje, varësisht nga ajo me 

cilën dispononshfrytëzuesi. 

Para se të fillohet me shtypje të vizatimeve definohet madhesiadhe pozita e 

letres në mënyrën vijuese: 

1. Nga menyja File  Page Setup Manager  Modify...hapet dritarja. 

2.  

 
 

Fig.7.1. Procesi i shtyojes së vizatimit 
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2. Nga fusha Paper size fitohet madhësia e letrës (A4 ose formattjeter). 

3. Nga fusha Draëing Orientation zgjidhet orientimi osevendosja e fletës. 

4. Nga fusha Plot Area nga lista zgjidhet pjesa nga vizatimi i cili do të 

shtypet. 

Pasi do të definohen dimensionet dhe vendosja e letres fillohet me shtypjen e 

vizatimeve në një nga mënyrat vijuese: 

• shirit me vegla: Standard -Plot  

• meny: File -Plot 

• vija e komandes: plot 

Procedura e shtypjes është me sa vijon: 

1. Zgjidhet urdhri Print. 

2. Hapet dritarja për dialog Plot) në të cilën definohet modeli i pajisjes me të 

cilin do tështypet vizatimi. 

3. Në fushën Plot scale definohet përmasa në të cilën shtypet 

vizatimi. 

 
 

Fig.7.2. Dritarja dialoguese për printim 

 

Mënyra më e thjeshtëështë nëse zgjidhet opsioni Fit to paper,kështu që 

vizatimi e zen letrën eplotë. Në këtë rast, përmasa e vizatimit është e 
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panjohur. Qëtë shtypet vizatimi në përmasa të caktuara definohet raportii 

milimetrave me njësitë e vizatimit (AutoCad njësite). 

Ploted MM = Draëing Unitsmilimetra të vizatuara = njësi në vizatimin 

Nëse duhet vizatimi të shtypet në përmasa të caktuaraatëherë duhet në fushën 

Plot area në shtypjen Ëhat to plottë zgjidhet opsioni Ëindoë dhe me dritaren 

të definohet vizatimii cili duhet të shtypet. Nëse duhet vizatimi të 

shtypetnëtësi është e mjaftueshme që pasi të kemi klikuar opsionin Ëindoë 

automatikisht program na kthen në hapësirën për vizatim dhe selektojm 

pjesën që dëshirojm ta printojm dhe pasi të selektohet vizatimi klikojm enter 

ku prap na paraqitet dritarja për dialogim ku mund ta shohim vizatimin qe 

dëshirojm ta shtypim përmes procesit Printprevieë, ose te klikojm Ok për ta 

shtypur. 

 

 

 

7.2. Identifikimi i pajisjes për shtypje 

Pajisja për shtypje identifikohet pasi ti kemi ndjekur hapat si në vijim: 

1. File ose duke shtypur në veglën e printerit e cila gjindet afër 

shënimit File, 

2. Plot... dhe  

3. pas hapjes së dritares përzgjedhim emrin e shtypësit me të cilin 

posedojm. 

 

 
 

Fig.7.3.Identifikimi i shtypësit 
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7.3. Krijimi i Layout-eve 

Gjatë hapjes së programit AutoCAD ne kemi në dispozicion dy Layout-e, 

por kjo nuk na kufizon të krijom edhe Layout-e tjera. 

Për të krijuar një të ri është e nevojshme që mbi mbishkrimin Layout të 

klikojm me tastin e djatht dhe pastaj klikojm në neë layout fig.7.4 

 

 
Fig.7.4. Krijimi i një Layout-i të ri 

 

 

 

 

 

7.4. Përdorimi i dritareve me floating vieëports 

Pasi të kemi krijuar Layout-in shpeshherë kërkohet edhe paraqitja e detajeve 

të ndryshme të cilat mund ti paraqesim vetëm në Layout-e duke përdorur 

komandën vieëports fig.7.4. Pas krijimit të dritareve është e nevojshme të 

klikohet posht dritares për të ndryshuar formën e punës Model ose Paper.  

 

Për ta ndrruar këtëështë e mjaftueshme të klikojm njeherë mbi mbishkrimin 

paper për ta kthyer në Model dhe për ti nxjerrur detalet nga hapësira që kemi 

punuar në model.  Nëse nuk e ndrrojmë këtë ne munë të vizatojm në Layout, 

por nuk do të mundemi ti nxjerim vizatimet nga modeli. 
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7.5. Urdhëri Plot 

Urdhëri plot shërben për shtypje të vizatimit. Nëpërmjet këti urdhëri mund të 

shtypim vizatime nga Modeli ose Layouti. Këtë udhër mund ta gjejmë si në 

fig.7. 6 ose File. Cilëndo që ta zgjedhim pasi të jetë  hapur  dritarja procesi 

vijues është i njëjtë. 

 

 

7.6. Rregullimi i fletës dhe përpjesës 

Rregullimi i fletës dhe përpjesë bëhet duke klikuar File dhe pastaj Page 

Setup Manager... dhe pasi të kemi klikuar këtu, në dritaren tjetër klikojm 

Modify ku na hapet dritarja e fundit për rregullim të fletës dhe të përpjesës 

fig. 7.5. 
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Fig. 7.5. Rregullimi i fletës dhe përpjesës 

 

 

Mbaj mend! 
 

Për një punë më të lehtë dhe më të shpejtë në programin AutoCAD 

 përdor sistemin kordinativ apsolut X,Y, 

 puno me anë të veglave, 

 segmentet vizatohen me vija Line, 

 ndërprerjen e vizatimit e bëjmë me ESC, 

 gjithnjë ruaje punën e bërë, 

 për përsëritje të urdhërit kliko ENTER, 

 

Komandat që përdorim më së shumti gjatë vizatimit në 2D janë: 

 Line, 

 Circle, 

 Arc, 

 Copy, 

 Move, 

 Offset, 

 Trim, 

 Fillet, etj. 

-  

 Gjatë vizatimit në 3D më së shumti përdorim komandat: 

 Polyline, 

 Extrude, 

 Subtract, etj. 

 


