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Programi për vizatim AutoCad ka filluar të përdoret për herë të parë në vitin 1982 me 

SO Dos. Ekstezioni i fajllit të AutoCadit është .dwg 

 

Përcaktimi i njësisë matëse 

Format – Units – milimeters 

 

Përcaktimi i formatit të letres. 

Format – Drawing Limits – Enter - 297,210 – Enter 

ose 

Tools – Options – System – Shou Startup dialog box  

Pas aktivizimit të programit na lajmrohet çdo herë dritarja  Startup – Use a Wizard  - 

Quik Setup – OK – Decimal – Next – 297 – 210 – Finish. 

 

Prapavija e sipërfaqes së vizatimit Tols – Options – Color (zgjedhim ngjyrën) 

 

Vizatimi i drejtzës përmes dy pikave 

Vegla  ose L – Enter 

 

1. Koordinatat apsolute 

 

Vegla  ose L – Enter 

X1,Y1 (P1) – Enter 

X2,Y2 (P2) – Enter 

 

2. Koordinatat relative 

 

Vegla  ose L – Enter 

X1,Y1 (P1) – Enter 

@X2,Y2 (P2) – Enter 

 

3. Koordinatat relative polare 

Vegla  ose L – Enter 

X1,Y1 (P1) – Enter 

@gjatësia< këndi – Enter 

 

 

Rrjetat    

Grid  (TD Grid) – Settings dimensionet (psh 10-10) 

 

Pamja standarde 

z – Enter – a – Enter 

 

Fshirja e pjesëve të vijave 

1. Tr – Enter – selektojmë kufirin (drejtëz) – Enter – klikojmë në pjesën që e fshijmë 

2. Modify – Trim – selektojmë kufirin – Enter – klikojmë në pjesën që e fshijmë. 
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Drejtza Horizontale dhe vertikale 

Aktivizojmë ORTHO 

E lëvizim mausin duke e mbajtur TM të shtypur  në drejtim horizontal ose vertikal 

Gjatë kësaj kohe e shënojmë me numra gjatësinë (p.sh. 120) - Enter 

 

Disa mundësi të fillimit të vizatimit nga objekti 

Aktivizojmë OSNAP 

TD mbi OSNAP i konfirmojmë mundësit: 

    

  për fillim nga këndi 

 për fillim nga mesi 

  për fillim nga qendra e rrethit etj. 

 

Zhvendosja e  objektit në një drejtim paralel 

OFFSET   ose (O – Enter) 

Shënojmë distancën e zhvendosjes (p.sh. 10) - Enter 

Selektojmë objektin që e zhvendosim (p.sh. një segment) 

Klikojmë me maus në anën e zhvendosjes. 

 

Lëvizja e objektit në qfardo pozite 

Move  

Selektojmë objektin me maus (me drejtkëndësh) – Enter 

Me maus caktojmë pikën e objektit nga do të lëvizim. 

Lëvizim me maus me TM të shtypur 

 

Pasqyra (Mirror) 

 

 (Mirror) - selektojmë objektin – Enter – caktojmë distancën (drejtëzën) e 

pasqyrimit me maus - zhvendosim objektin me maus – Yes/No (a e lëmë 

origjinalin) 

 

Shtresat 

Kur kemi vizatim me shumë figura punojmë me shtresa të ndryshme 

 Layer Properties Menager  

 Krijojmë një Layer të ri  (Emri, ngjyra për vija) 

 vizatimet e kësaj shtrese duken 

 vizatimet e kësaj shtrese nuk duken  

 

      Fshirja e Layerit (shtresës) 

      Layeri aktiv 

 

Gjatë punës me Layer pamja e shiritit duhet çdo herë të jetë si më poshtë: 
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Fshirja e objektit                                      Kopjimi i objektit 
 

 Erase (E – Enter)                               Copy Object (CO Enter) 

Selektojmë objektin                               Selektojmë objektin 

Enter                                                      Enter 

                                                               Caktojmë piken prej nga fillon kopjimi 

                                                               Caktojmë distancen, drejtimin e kopjimit  

                                                               Enter  

 

Zgjatja e objektit 
 

Modify 
 

 Extendet (EX Enter) 

Selektojmë kufirin deri ku zgjatet drejtëza 

Enter 

Selektojmë drejtëzen që e zgjasim, mbi ose nën gjysmë, varësisht nga kahu. 

 

Ndërprerja e drejtëzes 

Moddfy 
 

 Break (BR Enter) 

Selektojmë drejtëzen 

Enter 

Klikojmë në pikën e ndërprerjes 

  

Thyerja e tehut                                                    

Modify                                                                   

 Chamfer (CHA Enter)     

               I                                                         II 

D   Enter                                                    A   Enter 

Shënojmë distancën D1 (psh 5)                 Shënojmë distancën (psh 10)  

Enter                                                          Enter 

Shënojmë distancën D2 (psh 5)                 Shënojmë këndin (psh 45) 

Enter                                                          Enter 

Selektojmë drejtëzen e parë (te tehu)        Selektojmë drejtëzen e parë (te tehu)              

Selektojmë drejtëzen e dytë. (te tehu)       Selektojmë drejtëzen e dytë (te tehu)                                                              

 

Rrumbullaksimi i tehut 
 

Modify 

     Fillet (F Enter) 

R  Enter 

Selektojmë drejtëzen e parë (te tehu)   

Selektojmë drejtëzen e dytë. (te tehu) 

Enter      
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Kopjimi i më shumë objekteve 

Modify 

Array 

 

 
 

 selektojmë objektin që e kopjojmë  

Enter 
 

 klikojmë në një pikë të objektit që kopjohet 

 sa kopje dëshirojmë 

 për sa shkallë të përmbyllet kopjimi (psh 360 shkallë) 

Preview 

Accept (në rregull) ose mund të ndryshojmë Modify 

 

 
 

 selektojmë objektin që e kopjojmë  

Enter 

 Numri i rreshtave (p.sh. 4) 

 Numri i kolonave (p.sh. 4) 

 Distanca në mes të rreshtave (p.sh. 10)  

 Distanca në mes të kolonave (p.sh. 10)    

  këndi  

Preview 

Accept (në rregull) ose mund të ndryshojmë Modify 
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Shtrafura (vijëzimi) 

 

 Hatch 

Faqja Hatch  

Zgjethim Tipin, modelin, pëlhurën, këndin, shkallën. 
 

  klikojmë në një pikë të brendshme të figurës për shtrafurë  

 selektojmë objektin për shtrafurë. 

Enter  -  Prewiew -  Enter 

 

 Vegla për kopjimin e shtrafurave të gatshme nga figurat 

 ky opsion bën që ndryshimet e bërë në objekt të përcillen edhe në shtrafurë. 

 Edhe vija horizontale edhe vertikale 

 

Komanda snapbase 

Enter 

Me OSNAP të aktivizuar klikojmë në pikën në të cilën dëshirojmë të filloj shtrafura. 

Te Advacend     krijohet një shtrafurë si objekt. 
 

 Toleranca, shtrafura mund të vendoset në objekt edhe nëse ai nuk 

është i mbyllur duke caktuar madhësinë e tolerancës më të madhe se hapja 

 

Format e vijave të vizatimit 

 

LLOJET                                             TRASHSIA  
 

Te Layer                                              Te Layer  

Continous                                             Default 

Load                                                     Zgjedhim trashësinë e vijave 

Center (p.sh)                                         OK 

OK 

Center                                  Për tu dukë këtë efekte në faqen e vizatimit zgjedhim: 

Ok                                        Format – Lineweight  - Display Lineweight 

 

Ruajtja dhe shfrytëzimi i modeleve të gatshme 
 

Një model i krijuar (p.sh korniza) për tu shfrytëzuar pastaj si fillim i një vizatimi tjetër 

ruhet në këtë mënyrë: 

File - Save As 

Save in: Lokacioni ku ruhet  

File Name:   Emri i vizatimit 

Files of Type: AutoCad Drawing Template (*.dwt) 

Save 

Pastaj gjatë hapjes së programit të AutoCad zgjedhim opsionin Use a Template 

Gjejmë emrin e fajllit të ruajtur përmes Browse dhe e aktivizojmë 
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Blloqet 
 Make Blok  

Name: shënojmë emrin e bllokut 

  Selektojmë objektin që dëshirojmë ta ruajmë si bllok. 

Enter 

 Caktojmë pikën referuese të bllokut 

  Me këtë opsion objekti që përmban bllokun mbetet në vizatim 

Insertimi i bllokut 

Inser - Block 

Name : gjejmë emrin e bllokut të dëshiruar 

 Caktojmë koordinatat X/Y/Z për pikën fillestare (referente) të bllokut 

 Zvoglojmë ose zmadhojmë madhësinë sipas boshteve X/Y/Z (2/2/0) 

  Japim këndin e rrotullimit të bllokut gjatë insertimit. 

Ndarja e objekteve nga blloku 
 

 Explode  

Selektojm bllokun 

Enter (hiqen objektet nga blloku – ndahen, kjo vërehet gjatë selektimit) 
 

Nëse një bllok e kemi kopjuar disa herë (p.sh me Modify –Array) pas ndarjes së bllokut 

mund ti bëjmë ndryshimet në atë bllok, pastaj përsëri pas ndryshimeve e krijojmë bllokun 

me procedur të përshkruar më parë, mirëpo emrin e zgjedhim si blloku para ndryshimeve 

dhe do të shohim se ndryshimet e bëra në bllok na përcillen edhe te kopjet e tij. 

 

Ruajtja e bllokut  si fajll (File) 

I 
 

File 

Export 

Files of type: Block (*.dwg) 

File name: Emri i saktë i bllokut që e ruajmë si fajll 

Save in: Vendi ku e ruajmë  bllokun 

Save 

Në vijën komanduese na lajmërohet mesazhi: 

 
Enter 

Caktojmë pikën referente  

Selektojmë objektin 

Enter. 

 

II 

Write block (Wblock) 

 
Emrin e njëjtë të bllokut 

Save in: Vendi ku e ruajmë  bllokun 

Save 

OK 
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Shkrimi i tekstit në AutoCad 
 

Draw  -  Text 
 

1. një rresht (vija komanduese dt) 

Caktojmë pikën e fillimit të tekstit 

Enter 

Në vijën komanduese caktojmë lartësinë e shkronjave të tekstit (p.sh 10) 

Enter 

Në vijën komanduese definojmë këndin e tekstit të shkruar (p.sh 0,45 shkallë) 

Enter 

Shkruajmë tekstin  

Enter (nëse mëtutje shënojmë tekst tjetër ai do të jetë i ndarë nga i pari) 

Dt –Enter 

J – Enter 

 
Përmes këtyre mundësive caktojmë mundësitë e fillimit të teksti (p.sh TL Top Left ) 

Enter 

Shënojmë lartësinë Enter 

Shënojmë këndin – Enter 

Shënojmë tekstin – Enter – Enter 

 

2.  Teksti i shkruar në shumë rreshta (në kornizë) mt – Enter 

Caktojmë pikën e parë të kornizës ku shkruhet teksti 

J – Enter  

Zgjedhim pozitën e tekstit (p.sh TC Top Center/Lartë Qender) 

Caktojmë pikën e dytë të kornizës ku shkruhet teksti (me maus formojmë 4 këndësh) 

Shkruajm tekstin 

Këtu mund të caktojmë edhe lartësinë, stilin, ngjyrën etj. - OK 

 

Përmirësimi tekstit të shkruar 

I 

Klikim i dyfishtë mbi tekst 

Shfaqet korniza Edit Text, ku e bëjmë ndryshimin – OK 

II 

TD mbi tekstin e shkruar 

Properties 

Në kornizën që lajmrohet mund të bëjmë ndryshimin e tekstit, ngjyrën, stilin etj. 

 

Fontet e shkrimit 

Format – Text Style 

New Krijojmë një stil të ri të cilin e emrojmë (p.sh stili im) OK 

Font name: Zgjedhim një lloj të fontit (të mirë janë: Tehnik, Romantic etj) 

 lartësia e shkronjave (preferohet që këtu të mos ndryshohet) 

  rrëzimi i shkronjave në krah (p.sh përdoret shpesh 25 shkallë) 

  hapësira në mes të shkronjave (zakonisht nuk ndryshohet) 
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Caktimi i distancës 

Tols –Inkuiry – Distance – në linjen komanduese DI – Enter 

Linja komanduese - pika e parë 

Linja komanduese - pika e dytë  

Në linjen komanduese lexojmë  Delta X= p.sh 25  
 

Koordinatat e pikës 

Tols –Inkuiry – ID Point  - në linjen komanduese ID – Enter 

Në linjën komanduese lexojmë koordinatat (X,Y) 
 

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  
 

Ndarja e një gjatësie në pjesë të barabarta 

Format – Point Style – zgjedhim ndonjë opsion për ndarje p.sh   - OK 

Selektojmë gjatësinë që e ndajmë – Draw – Point – Divide – selektojmë  

Në vijen komanduese  (Enter Number) shënojmë në sa pjesë e ndajmë gjatësinë p.sh 4 

Enter 
 

Ndarja e një gjatësie në pjesë me njësi që i caktojmë 

Draw – Point – Measure – selektojmë objektin duke klikuar me maus në anën nga e cila 

dëshiojmë ta fillojmë ndarjen – në linjën kom. shkruajmë përmasën p.sh 10 – Enter 
 

Insertimi i bllokut të krijuar 

Insert – Block – Në Browse, gjejmë  vizatimin e dëshiruar  

Në  caktojmë pikën ku dëshirojmë të fillojë insertimi i bllokut p.sh x=10,y=20 

Në  caktojmë shkallën (përpjesën ) p.sh X=2, Y=2  -  OK 
 

Dimensionimi 
 

Format – Dimension Style (ISO 25 nuk duhet të ndërrohet) – New - Definimi i stilit të 

tekstit p.sh stili im  - continue 
 

 Fleta  

  distanca në mes të vijës ndihmëse dhe figurës p.sh.  

 gjatësia e vijës ndihmëse p.sh   

 distanca në mes dy vijave të kuotimit p.sh  

 gjatësia e shigjetës  p.sh   etj 
 

Të gjitha ndryshimet që i bëjmë, efektet e tyre mund t`i vërejmë në dritaren preview 
 

OK – Set Current – Close 

Për ndryshime zgjedhim opsionin  Modify 
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 Fleta   

Lartësia e tekstit   p.sh  5 

  Centrimi i tekstit vertikal / horizontal (qendër, lart, jashtë kuotimit) 

 Distanca në mes të tekstit dhe vijës së kuotimit p.sh 0.625 etj 

Të gjitha ndryshimet që i bëjmë, efektet e tyre mund t`i vërejmë në dritaren preview 

 

 Fleta   

 
 

 Fshije shigjetën nëse nuk e zen kuotimi 
 

   

Nëse kemi përpjesë p.sh 2X(297,210) atëherë në  marrim  

(në këtë rast përpjesa vlen për kuotim, jo për vizatim) 

 

Krijimi i llajerëve – niveleve për kuotim 

Krijojm nivelin me ngjyrë, vija, stil të shkronjave 

TD mbi një tollbar – Dimension 

Me Ctrl + maus e zhvendosim kudo tolbarin Dimension 

Klikojmë në  Linear Dimension 

Osnap i aktivizuar – klikojmë në pikat e skajshme të kuotimit 

Pastaj me koordinata relative p.sh @11<90 caktojmë distancen e vijës së kuotimit dhe 

figurës (për ne 11), dhe këndin (për ne 90) 

Për ndryshim selektojmë dimenzionimin – Format – Dimension Style – Modify   

Pastaj bëjmë ndryshime - OK  

Për dimenzionim të pjerrët  klikojmë në   

Për kënd   selektojmë brinjën 1, pastaj 2 dhe e zhvendosim dimensionimin me maus. 
 

Vija ndihmëse  

Dimension – Leader – klikojmë pikën – Ortho (për vija vertikale dhe horizontale) – pikën 

tjetër – shënojmë lartësin e tekstit - Shënojmë tekstin – Enter (nëse dojmë dy rreshta, 

shkruajmë rreshtin tjetër) – Enter 
 

 Editimi i tekstit të kuotimit 

Selektojmë tekstin – Modify – Object – test – Edit 

ose (Selektojmë - Vija komanduese Ed – Enter) 

<> simbolizojnë tekstin e kuotës 

Nëse shënojmë p.sh simbolin =  para (pas) <> ky simbol del para (pas) tekstit 

Nëse e fshijmë <> dhe japim një distancë mbetet vetëm kuota, pa tekst 

Zhvendosja e tekstit – klikojmë në tekst deri sa të bëhet katrori i kuq dhe e zhvendosim  

Shtimi i tekstit Vija koman.– ded – Enter – n (new) – Enter – shkruajm para ose pas <> - 

Ok – selektojmë tekstin – Enter (ose slektojmë në fillim – procedura e njëjtë) 

Rrotullimi i tekstit Vija koman.– ded – Enter – r – Enter – Këndi p.sh 45 – selektojmë 

tekstin – Enter 

Rrëzimi i vijave ndihmëse të kuotimit ded- Enter – O (oblikue) – Enter – selektojmë 

kuotën – Enter - këndi p.sh 45 – Enter 

Rrafshimi i tekstit  (Dimension Text Edit) – selektojmë tx. Pastaj (L,R,C,H,A) 
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Modifikimi i objektit 

Selektojmë objektin p.sh drejtëzën  - klikojmë me TD të mausit në njërën 

pikë. Pastaj shohim mundësitë që i kemi (Erase, Move, Copy Selection, Scale, Rotate, 

Draw Order etj) 

 

Stretch (Zgjatja)  

Selektojmë me maus objektin, prej poshtë-djathtas  

Enter 

Japim vlerën p.sh @70<-90 
 

Ndryshimi i gjatësisë së objektit 

MOdify – Lengthen –  

1. T (total) – Enter – p.sh 50 – Enter – selektojmë drejtëzën në anën nga e 

cila dëshirojmë ta zgjasim atë.  

2. % (p) – Enter – p.sh 120 – Enter  klikojmë në anën që e rrisim (rritet për 

20%) 

3. Zvogëlimi  - M – L – DEL (delta) – Enter – p.sh 50 – Enter. 

      50 Enter. 
 

Matja e harkut si gjatësi 

Format – Point style – zgjedhim një opsion 

Modify – Lengther – T(total) – Enter – gjatësia p.sh 10 – Enter – selektojmë harkun - 

Enter 
 

Vizatimi me dorë të lirë (SKETCH) 

Në vijën komanduese skpoly – shkruajmë 1 (0 për vi të ndarë) – Enter – Shënojmë 

SKETCH – Enter – shënojmë një vlerë sa më të vogël p.sh 0,1 (hapësira në mes të dy 

pikave kur vizatojmë)- Enter 
 

Printimi  

Krijojmë një layer (p.sh Dritarja1, e bëjmë aktiv, ngjyra) 

Kalojmë në  fletën Layot 1 

View – Viewports – New Viewports (zgjedhim sa pjesë dhe si dojmë ta paraqesim 

vizatimin, efektet duken aty) – për 1 vizatim marrim Single – OK – Enter 

Klikojmë në vijën ndarëse të layerit (Dritarja1) derisa të selektohet, pastaj klikojmë në 

tastin e djathtë të mausit – Properties – në Misc – në Standard Scale zgjedhim 1:1 (ose 

1:2 për dimensionin e vizatimit 594X420 në A4) 

Kur klikojmë dy herë në vizatim lajmrohet 

Për tu siguruar se jemi në sipërfaqen e vizatimit   

 

Kur klikojmë dy herë jashtë vizatimit na lajmrohet vizatimit lajmrohet  

Për ta zgjeruar vijën e layerit klikojmë derisa kulmi të bëhet i kuq dhe e zgjerojmë  

File – Page Setuop Manager – Layot1 – Modify-  

Emri i printerit : hp laserJet 1010 

Paper Size – A4 

What to plot : Layot (Window – e selektojmë me metodën e 4 këndëshit objektin që 

dojmë me e printu) – Prewiew 

Scale: 1:1 

X – mund ta zhvendosim objektin për x ose në Y për y 
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Vizatimi i një shigjete (dhe objekte tjera) 

 

 (Polyline) selektojmë pikën e fillimit – W – Enter - caktojmë lartësin e fillimit 

p.sh 3, -Enter – Caktojmë lartësin e përfundimit p.sh 0 – Enter - me maus 

caktojmë pikën e përfundimit. 

 

Shndërrimi i vijave të ndara në vi të përbër – polyline 
 

Modify – Object – Polyline (PEDIT në linjën komanduese - Enter)  

Në linjën komanduese shkruajm M (Multiple)   

selektojmë vijat që i bashkojmë, një nga një (ose me metodën e katërkëndëshit) – Enter 

Y (Yes) – Enter – J (Join) – Enter 
 

Ndarja e vijave   Explode  selektojmë vijat - Enter 

 


