Hướng dẫn sử dụng layout trong Cad (theo cách của mình, có thể có cách khác tốt hơn, trước mắt mọi người tạm làm quen với cách mình hay dùng đã nhé)

	Bước 1: Tạo bản vẽ mới Ctrl+N/acadiso(hoặc acad tùy các bạn)
	Bước 2: Tạo các layer,Dimstyle,TextStyle. Chú ý layer thì mình không có ý kiến nhưng: 
	TextStyle cần thiết lập một TextStyle riêng cho DIM chẳng hạn “DIM” với cỡ chữ là 0 và bật tính năng Anotative

DimStyle cần thiết lập là dùng Text là TextStyle “DIM” vừa tạo ở trên và đặt cỡ chữ là 2.5, và nhất là cần check cho mục Anotaive ở thẻ Fit của Dimmension Style Manager
	Vẽ sơ bộ kích thước “thật” (chú ý là thật nhé: tức là đúng kích thước, đúng tỷ lệ 1:1). Sau đó dự trù một khoảng tương đối cho việc sau này viết thêm: trục định vị, đường DIM, dòng Text,Ghi chú, …
Chuyển qua Layout, thiết lập Style layout(hiểu tương tự như thiết lập Style DIM vậy) như Video, Gán thiết lập này cho layout hiện hành(layout đang chỉnh sửa) bằng Set Current (xem Video)
Dùng lệnh MV (Mview) vẽ khung hình chữ nhật vừa ý (tức là khung có diện tích tương đương với vùng định choán chỗ khi in trên giấy vẽ)
	Kích đúp chuột vào khung MV (Mview) vừa tạo, zoom+Pan (tương đối thôi) đến đối  tượng cần thể hiện, Dùng lệnh “PS” (“PSPACE”) hoặc kích đúp chuột ra ngoài vùng của MV đó để thoát khỏi MV. 
Với Cad 2012 của mình quét chọn MV đó để thấy con số Custom Scale nghịch đảo nó nên ta có tỷ lệ cần thiết lập, chẳng hạn Custom Scale =0.0268 thì nó sẽ gần tương đương với 1/37=0.02702.. và ta sẽ chọn 1/30 cho MV này(ghi nhớ tỷ lệ này nhé: VD ở đây là 1/30)
	Quay lại không gian Model. BẮT ĐẦU TẬN DỤNG TÍNH NĂNG annotative  của CAD ĐỜI CAO(2012-2008). Ở đây các bạn bắt đầu làm như sau:
	Chuyển Annotative Scale hiện hành về tỷ lệ ghi nhớ ở trên (VD là 1/30)
Chuyển các Text Style, DimStyle hiện hành về TextStyle, DimStyle đã được bật Annotative (nếu cần)
	Dùng các TexStyle ,DimStyle này để viết Text, do DIM + Hoàn thiện thêm các chi tiết cho đủ bản vẽ.
Quay lại không gian Layout quét khung MV chuyển về tỷ lệ chuẩn (tỷ lệ ghi nhớ trên. VD ở đây là 1/30) zoom đến vị trí thích hợp, khóa khung nhìn MV lại cho nó không bị thay đổi nữa, Chuyển Layer của MV đó sang layer Defpoints để nó không bị in ra giấy
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