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لیست فرمتهایی که نرم افزار سالیدورک آنها را پوشش میدهد مطابق شکل  1میباشد که توضیح مختصر هر یک به شرح زیر میباشد.
 :Asm , sldasmمحتویات موجود در محیط اسمبلی  Assemblyبا این فرمت ذخیره میشوند .البته برای باز شدن فایل Assembly
الزم است که همراه آن فایل قطعات  Partنیز موجود باشد.
 :Drw, sldrwمحتویات موجود در محیط  Drawingبا این فرمت ذخیره میشوند .البته برای باز شدن فایل  Drawingالزم است که
همراه آن فایل قطعات  Partنیز موجود باشد.
 :Prt, slprtمحتویات موجود در محیط  partبا این فرمت ذخیره میشوند
 :Sldxmlاین فرمت بر پایه  xmlاست که برای انتقال راحت تر در محیط وب مورد استفاده قرار میگیرد.
 :3mfاز این فرمت برای انتقال مدل سه بعدی به دستگاههای ساخت افزودنی نظیر پرینترهای سه بعدی استفاده میشود .مزیت این فرمت
نسبت به  STLاین است که میتوان جنس قطعه ،رنگ و سایر مواردی که در فرمت  STLقابل ذخیرهسازی نیست در ان ذخیره کرد.
: ACISاین فرمت یک فرمتی است که از دیرباز برای جابهجایی فایلها بین نرم افزارهای مختلف استفاده شده است و مخصوص نرم افزار
خاصی نیست .فایلهای با فرمت  ACISاز دو پسوند  satو  sabبیشتر استفاده میکند .از قابلیتهای آن این است که فرمتهای هندسی را
با دستورهای متداول مثل اکسترود ،ریوالو و غیره ذخیره میکند و نمایهها قابل ویرایش میباشند.
 :Dllاین فرمت ،فرمت ماژولهایی است که قابلیت اضافه شدن به نرمافزار سالیدورک را دارند.
 :Aiفرمت فایلهای خروجی از نرم افزار Illustrator
 :Psdفرمت فایلهای خروجی از نرم افزار Photoshop
 :Dwg , dxfفرمت فایلهای خروجی از نرم افزار AutoCAD
 :ipt, iamفرمت فایلهای خروجی از نرم افزار Inventor
 :Prt, ckdفرمت فایلهای خروجی از نرم افزار CADKEY
 : Cgrاین فرمت مخصوص نرم افزار  CATIAاست و جهت نمایش شکل هندسی به کار می رود .در این فرمت قابلیت ویرایش وجود ندارد.
مزیت این فرمت ،حجم کم آن میباشد.
 :Catpart, catproductاین دو فرمت به ترتیب مربوط به محیطهای  Partو  Assemblyاز نرمافزار  CATIAمیباشند.
 :Emn, brd, bdf, idbاز این فرمت برای جابهجایی بین نرمافزارهای  CADو  )electronic design automation( EDAکه گاهی
 )Electronic computer aided design( ECADنیز گفته میشود ،استفاده میگردد .توسط نرمافزار ARTiSAN Real-time
 Studioمیتوان این نوع فایلها را باز کرد.
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 :Ifcمخفف  Industry Foundation Classesکه یک فایل باز جهت جابهجایی اطالعات مربوط به شکل هندسی بین نرمافزارهای
مختلف به کار میرود .مثالً جابهجایی بین نرمافزارهای  ArchiCAD ،Revitو Tekla
 :Igesمخفف  Initial Graphics Exchange Specificationاست که یکی از اولین فرمتهای مربوط به شکل هندسی است که از
دیرباز مورد استفاده قرار گرفته است .تقریبا همه نرمافزارهای مربوط به مدلسازی سه بعدی از این فرمت پشتیبانی میکنند .همچنین
برای ارتباط بین نرمافزارهای مدلسازی سه بعدی و ماشینهای کنترل عددی به کمک کامپیوتر  CNCگزینه مناسبی محسوب میشود .از
مزیتهای این فرمت این است که اگر در محیط مونتاژ محتویات با این فرمت ذخیره شوند ،قطعات قابل تفکیک از هم هستند.
:Jtاین فرمت در نرمافزارهای مدیریت چرخه محصول  )product lifecycle management( PLMاستفاده میشود .قابلیت
انتقال دادههای باال به دلیل هندسه پیچیده و تعداد قطعات زیاد را داراست .به دلیل حجم کم این نوع فرمت ،برای انتقال در اینترنت
مناسب است.
 : Lfp, sldlfpممکن است شما نمایههایی که در سالیدورک ایجاد میکنید الزم داشته باشید به کرات در سایر مئلهای سه بعدی نیز
استفاده کنید .با ذخیره کردن با این فرمت ( )Library Featuresبه راحتی میتوان از نمایه ایجاد شده در سایر مدلهای سه بعدی
استفاده کرد.
 :Stl, objاز این فرمت برای انتقال مدل سه بعدی به دستگاههای ساخت افزودنی نظیر پرینترهای سه بعدی استفاده میشود.
 : x_t,x_b, xmt_txtاین فرمت نیز یکی از فرمتهای باسابقه برای انتقال فایل بین نرمافزارهای مختلف است که در حال حاضر امتیاز آن
برای شرکت  Siemens PLM Softwareمیباشد.
 :Prt, xpr asmفرمت فایلهای خروجی از نرم افزار Creo
 : 3dmفرمت فایلهای خروجی از نرم افزار Rhino
 :Par, psmفرمت فایلهای خروجی از نرم افزار Solid Edge
 :Stepمخفف  Standard for the Exchange of Product Dataاست .یک فرمت متداول برای انتقال دادهها بین
نرمافزاهای مدلسازی سه بعدی است.
 : Prtdot, asmdotهنگامی که قصد دارید نحوه نمایش و یا خصوصیات تنظیم شده در محیطهای مختلف نرمافزار سالیدورک را ذخیره
کنید تا هر وقت الزم داشتید از آنها استفاده کنید از این فرمتها استفاده میشود.
 :Prtفرمت فایلهای خروجی از نرم افزار NX
 :Vdaیک فرمت برای انتقال مدلهای سطحی بین نرمافزارهای مختلف است.
 :Vrlاین فرمت ،به صورت یک فایل متنی txtاست که میتواند شامل مختصات رئوس و اضالع چند ضلعی سه بعدی باشد.
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