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Κεφάλαιο 1 
Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD 

1.1  Τι εξοπλισμός απαιτείται για το AutoCAD 2012 
Η έκδοση 2012 του AutoCAD είναι προσαρμοσμένη στα Windows XP, Vista και 7 που υπο-
στηρίζουν είτε κωδικοποίηση 32–bit είτε 64–bit. Από το AutoCAD 2011 το πρόγραμμα εκτός 
του Λειτουργικού Συστήματος των Windows διατίθεται και για Mackintosh. Ο προτεινόμενος 
εξοπλισμός, για αποδοτική εργασία με το AutoCAD 2012, είναι ο εξής: 

Υλικός Εξοπλισμός (Hardware): 
Υποχρεωτικός: 

• Μικροϋπολογιστής με διπλοπύρηνο επεξεργαστή κλάσης Pentium IV 1.6 GHz και άνω. 

• Μνήμη RAM 2GB. 

• Κάρτα οθόνης γραφικών και οθόνη True color με ανάλυση 1024x768. Για 3Δ σχεδίαση 
και κίνηση απαιτείται μνήμη RAM 2GB, μνήμη κάρτας 128 ΜΒ και επεξεργαστής 3 GHz. 

• Οδηγός DVD (οποιασδήποτε ταχύτητας) για την εγκατάσταση του AutoCAD. 

• Σκληρός δίσκος με ελεύθερο χώρο 2 GΒ (για πλήρη εγκατάσταση). Για 3Δ σχεδίαση και 
κίνηση απαιτούνται επί πλέον 2GB. 

• Χώρος ελεύθερος στο δίσκο για εναλλαγή (swap) τουλάχιστον 2 GΒ (για λειτουργία). 

• Ποντίκι συμβατό με Microsoft. 

Προαιρετικός: 

• Εκτυπωτής (printer) ή σχεδιογράφος (plotter). 

• Ψηφιοπινακίδα (digitizer). 

• Θύρες (παράλληλες, σειριακές ή USB) για σύνδεση εκτυπωτή, σχεδιογράφου ή ψηφιοπι-
νακίδας. 

• Κάρτα δικτύου για σύνδεση σε δίκτυο πολλών χρηστών ή στο Internet με σύνδεση ADSL 
ή, εναλλακτικά, κλασικό modem για σύνδεση στο Internet. 

• Κάρτα ήχου για καλύτερη εκμετάλλευση της δυνατότητας της εκμάθησης του ΑutoCAD. 

Λογισμικό (Software):  
• Έκδοση 2012 του AutoCAD με κωδικοποίηση είτε 32-bit είτε 64-bit. 
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• Για την έκδοση του AutoCAD με κωδικοποίηση 32-bit, απαιτείται λειτουργικό σύστημα 
Windows 2000 SP4, Windows XP (Professional SP3, Home SP2 ή Tablet PC SP2) ή 
Windows Vista SP3 (Enterprise, Business, Ultimate, Home Premium, Home Basic ή Starter) 
με κωδικοποίηση 32-bit ή τις αντίστοιχες εκδόσεις των Windows 7 SP3. 

• Για την έκδοση του AutoCAD με κωδικοποίηση 64-bit, απαιτείται λειτουργικό σύστημα 
Windows XP Professional SP2 ή Windows Vista SP3 (Enterprise, Business, Ultimate, Home 
Premium ή Home Basic) με κωδικοποίηση 64-bit ή τις αντίστοιχες εκδόσεις των Windows 7. 

• Το πρόγραμμα – φυλλομετρητή Internet Explorer, έκδοσης 7.0 Service Pack 1 ή νεώτερο. 

 
Εικόνα 1.1:  Το κεντρικό μενού εργασιών του AutoCAD 2012. 

1.2 Εγκατάσταση του AutoCAD 
Το AutoCAD 2012 διατίθεται συνήθως σε 1 DVD. Για να εγκαταστήσετε το AutoCAD τερ-
ματίστε όλες τις εφαρμογές των Windows και τοποθετείστε το DVD του προγράμματος στον 
κατάλληλο οδηγό. Το DVD έχει πρόγραμμα αυτόματης εκτέλεσης (autorun), το οποίο ξεκινά 
μόνο του τη διαδικασία εγκατάστασης του AutoCAD. 
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Αν δε λειτουργήσει αυτή η δυνατότητα (είτε γιατί την έχετε απενεργοποιημένη
από τις γενικές ρυθμίσεις των Windows, είτε γιατί κατά την τοποθέτηση του δί-
σκου κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Shift), πατήστε με τη σειρά στις επιλογές 
Έναρξη  Εκτέλεση..., και στη συνέχεια πληκτρολογήστε x:\setup
και ↵ (όπου x: είναι το γράμμα του οδηγού του του DVD σας). 

Ένας άλλος τρόπος είναι να πατήσετε στο κουμπί Αναζήτηση..., να μετα-
βείτε στον οδηγό που είναι τοποθετημένο το CD–ROM και να κάνετε απλό ή 
διπλό κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο εικονίδιο Setup. 

Στην αρχή εμφανίζεται το παράθυρο – πρόγραμμα που φαίνεται στην Εικόνα 1.1, το οποίο 
σας προτείνει διάφορες εργασίες για το AutoCAD 2012, καθώς και επιλογή γλώσσας για το 
πρόγραμμα. Για εγκατάσταση στο τρέχον μηχάνημα, κάνετε κλικ στην επιλογή Install. 

Παρουσιάζεται ένα πλαίσιο διαλόγου (Εικόνα 1.2), το οποίο αναφέρει τους όρους παραχώ-
ρησης της άδειας χρήσης του AutoCAD. 

 
Εικόνα 1.2:  Πλαίσιο διαλόγου για δήλωση ότι συμφωνείτε με τους όρους χρήσης του AutoCAD. 
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Καλό είναι να ρίξετε μία ματιά στους όρους αυτούς, πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση 
του AutoCAD. Οι όροι χρήσης συνήθως εμφανίζονται στη γλώσσα της χώρας που έχετε επι-
λέξει από τον πτυσσόμενο κατάλογο επιλογών Country or Region:, (η οποία αναγνωρί-
ζεται αυτόματα από την έκδοση ή από τις ρυθμίσεις των Windows που έχουν γίνει για το μη-
χάνημά σας). Αν η γλώσσα δεν ομιλείται παγκοσμίως από ευρύ πληθυσμό, τότε αντικαθίστα-
ται από την Αγγλική γλώσσα. 

Αν δέχεστε τους παραπάνω όρους, ενεργοποιήστε την επιλογή I Accept ή το ↵, ενώ στην 
αντίθετη περίπτωση την επιλογή I Reject ή το Esc. Αν θέλετε τους όρους σε έντυπη 
μορφή, ανοίξτε τον εκτυπωτή και πατήστε στο Print. 

 Θα σας πρότεινα να εκτυπώσετε τη σύμβαση αυτή, για να έχετε σε έντυπη μορφή τους 
όρους του κειμένου που αποδεχθήκατε.  

Αν αποδεχθείτε τους όρους της παραχώρησης της άδειας χρήσης του AutoCAD, αυτόματα 
γίνεται επιλέξιμο και το κουμπί Next, στο οποίο πρέπει να πατήσετε για να συνεχίσετε την 
εγκατάσταση, οπότε εμφανίζεται νέο πλαίσιο διαλόγου (Εικόνα 1.3). 

 
Εικόνα 1.3:  Πλαίσιο διαλόγου για αποδοχή των όρων χρήσης του προγράμματος. 
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 Για να εγκατασταθεί σωστά το AutoCAD πρέπει να μην εκτελούνται άλλες εφαρμογές. 
Εκτός από το κλείσιμο των ανοιχτών εφαρμογών που έχετε τη στιγμή της εγκατάστασης 
του AutoCAD 2012, η Autodesk συνιστά να απεγκαταστήσετε (ή να απενεργοποιήσετε) 
και τα προγράμματα ανίχνευσης ιών που απασχολούν σε μόνιμη βάση τη μνήμη RAM του 
υπολογιστή σας. Επειδή είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχουν άλλες ανοιχτές εφαρμο-
γές στα Windows, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, εμφανίζεται ένα νέο πλαίσιο διαλόγου με τις 
εφαρμογές που απασχολούν τον υπολογιστή και την προτροπή για κλείσιμο των εφαρμο-
γών αυτών. 

 Αν δε διαθέτετε την απαιτούμενη έκδοση του Internet Explorer, θα προηγηθούν κι άλλα 
πλαίσια διαλόγου για να τα εγκαταστήσετε, δεδομένου ότι το πακέτο του AutoCAD πε-
ριέχει και τα προγράμματα αυτά. 

Στο νέο πλαίσιο διαλόγου (Εικόνα 1.3), επιλέγετε τα προϊόντα που επιθυμείτε να εγκαταστα-
θούν. Αν θέλετε να επιλέξετε κάποια από τα στοιχεία των προγραμμάτων και όχι όλο το πα-
κέτο, αναπτύσσετε το πρόγραμμα που θέλετε και επιλέγετε τα επιθυμητά στοιχεία, όπως φαί-
νεται στην Εικόνα 1.4. 

 
Εικόνα 1.4:  Πλαίσιο διαλόγου για επιλογή στοιχείων των προγραμμάτων. 
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Παρατηρήστε ότι στην κάτω αριστερή πλευρά του πλαισίου διαλόγου της εγκατάστασης του 
AutoCAD βρίσκονται οι υπερσυνδέσεις Installation Help, System Require-
ments και Readme, στις οποίες αν πατήσετε, θα οδηγηθείτε στο δικτυακό τόπο της Auto-
desk για αναζήτηση βοήθειας και υποστήριξης. 

 Θυμηθείτε ότι σε οποιαδήποτε φάση της εγκατάστασης μπορείτε να διακόψετε τη διαδι-
κασία πατώντας το πλήκτρο Esc ή κάνοντας κλικ στο κουμπί Cancel. 

 Για να κάνετε διόρθωση σε κάποια από τις προηγούμενες οθόνες, πρέπει να πατήσετε στο 
κουμπί Back (μέχρι να φτάσετε στο προηγούμενο πλαίσιο διαλόγου που θέλετε).  

Για να ορίσετε το φάκελο εγκατάστασης του AutoCAD είτε πληκτρολογείτε το όνομά του 
στο πλαίσιο πληκτρολόγησης Installation path είτε χρησιμοποιείτε το κουμπί 
Browse για να τον εντοπίσετε. 

Για να συνεχίσει η εγκατάσταση, πρέπει να πατήσετε στο κουμπί Install. Θα ακολουθή-
σουν κι άλλα πλαίσια διαλόγου στα οποία ακολουθώντας τις οδηγίες μπορείτε να ολοκληρώ-
σετε την εγκατάσταση του AutoCAD. 

1.3 Πώς εγκαταστάθηκε το AutoCAD στο δίσκο σας 

  

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα διαπιστώσετε, ότι στην επιφάνεια
εργασίας έχει δημιουργηθεί αυτόματα το διπλανό εικονίδιο, το οποίο αποτελεί
συντόμευση για την εκτέλεση του AutoCAD. Μπορείτε να εκτελέσετε το πρό-
γραμμα, είτε με διπλό, είτε με απλό κλικ του αριστερού πλήκτρου του ποντικιού 
πάνω στο εικονίδιο (συντόμευση – shortcut) του AutoCAD. 

Ταυτόχρονα έχει δημιουργηθεί και μια ομάδα προγραμμάτων (φάκελος εργασίας) με την ε-
πωνυμία AutoCAD 2012, από την οποία εκτελείτε το πρόγραμμα, αν πατήσετε από τη 
γραμμή εργασιών με τη σειρά στις διαταγές Έναρξη  Προγράμματα  Autodesk 
 AutoCAD 2012. Στην ίδια ομάδα έχουν τοποθετηθεί και επιπλέον βοηθητικά προγράμ-

ματα, καθώς και έγγραφα τεκμηρίωσης του AutoCAD 2012. 

Με την εγκατάσταση του προγράμματος AutoCAD, δημιουργήθηκε αυτόματα και ο φάκελος 
"AutoCAD 2012", στο φάκελο "Program Files\Autodesk" του δίσκου (π.χ., C:\) 
που επιλέξατε για την εγκατάσταση του AutoCAD. Επίσης, έχουν δημιουργηθεί και οι απα-
ραίτητοι υποφάκελοι, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.5. Σε κάθε φάκελο και υποφάκελο, έχουν 
τοποθετηθεί τα αναγκαία εκτελέσιμα και βοηθητικά αρχεία για τη λειτουργία του AutoCAD. 

Εκτός των παραπάνω φακέλων, δημιουργήθηκε αυτόματα και ο φάκελος "C:\Program 
Files\Common Files\Autodesk Shared", ο οποίος περιέχει αρχεία απαραίτητα για 
την εκτέλεση του AutoCAD και άλλων προγραμμάτων της Autodesk, καθώς και ο φάκελος 
"C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Design Review", ο οποίος περιέχει 
την εφαρμογή Autodesk Design Review. 
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Εικόνα 1.5:  Η εγκατάσταση του AutoCAD 2012 στο δίσκο μας. 

1.4  Η πρώτη επαφή με το AutoCAD και η απόκτηση  
κωδικού ενεργοποίησης για χρήση του AutoCAD 

Αφού εγκαταστήσατε το AutoCAD, μπορείτε να το εκτελέσετε, είτε από το μενού Έναρξη 
της γραμμής εργασιών των Windows, είτε από το εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας. Αν στον 
υπολογιστή σας υπάρχουν εγκατεστημένες και προηγούμενες του 2012 εκδόσεις, θα εμφανι-
στεί το πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται στην Εικόνα 1.6 για να μεταφέρετε τυχόν προσαρμο-
σμένα στοιχεία∗, όπως είναι οι προσαρμοσμένοι τύποι γραμμής, οι προσαρμοσμένες δια-
γραμμίσεις και το προσαρμοσμένο αρχείο παραμέτρων του AutoCAD, το “acad.pgp”.  

Από τον πτυσσόμενο κατάλογο επιλογών Migrate settings from: επιλέγετε την έκ-
δοση από την οποία θέλετε να γίνει η μεταφορά των προσαρμοσμένων στοιχείων, ενώ από τη 
λίστα Settings and files to migrate: επιλέγετε ποια στοιχεία θέλετε να μετα-
φερθούν. 

Αν θέλετε να κάνετε τώρα αυτή τη μεταφορά, πατήστε στο OK. Αν θέλετε να το μελετήσετε 
καλύτερα το θέμα, πατήστε στο Cancel και μπορείτε να εμφανίσετε αργότερα το ίδιο πλαί-

                                             
∗  Το AutoCAD είναι ένα πλήρως παραμετρικό πρόγραμμα. Για να το προσαρμόσετε στις απαιτήσεις σας, μπορείτε να συμβου-

λευτείτε το βιβλίο μου με τίτλο "Προσαρμόστε το AutoCAD στις απαιτήσεις σας" που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑ-
ΡΙΘΜΟΣ. 
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σιο διαλόγου από τις επιλογές Έναρξη  Όλα τα προγράμματα  Autodesk  
AutoCAD 2012  Migrate Custom Settings  Migrate From a Previ-
ous Release. 

 
Εικόνα 1.6:  Πλαίσιο διαλόγου για μεταφορά προσαρμοσμένων στοιχείων από  

προηγούμενες εκδόσεις στο AutoCAD 2012. 

Αν εκτελέσετε το AutoCAD για πρώτη φορά, θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου (Εικόνα 
1.7) που σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε κωδικό ενεργοποίησης πατώντας στο κουμπί 
Activate ή να εκτελέσετε το AutoCAD χωρίς κωδικό ενεργοποίησης (συνήθως σάς δίνε-
ται περίοδος 30 ημερών για χρήση του AutoCAD χωρίς κωδικό) πατώντας στο κουμπί Try 
(στα αριστερά).  

Αν πατήσετε στην επιλογή Activate, θα εμφανίσετε το επόμενο πλαίσιο διαλόγου (δείτε 
την Εικόνα 1.8), στο οποίο πρέπει αρχικά να εισαγάγετε το σειριακό αριθμό του προγράμμα-
τος που διαθέτετε και στη συνέχεια να επιλέξετε αν θα μπείτε στη διαδικασία απόκτησης κω-
δικού ενεργοποίησης (Connect now and activate) ή θα εισαγάγετε τον κωδικό ενερ-
γοποίησης (I have an activation code from Autodesk), τον οποίο τον έχετε 
ήδη αποκτήσει από προηγούμενη όμοια διαδικασία. 

Αφού επιλέξετε την εργασία που θέλετε να κάνετε, πατήστε στο κουμπί Next.  

Αν δεν έχετε συνδεθεί στο Internet, αυτό θα αναγνωριστεί, και θα εμφανιστεί το κατάλληλο 
πλαίσιο διαλόγου, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.9. Για να συνεχίσετε, πρέπει να ενεργοποιή-
σετε την επιλογή Request an activation code using an offline method 
και να πατήσετε στο Next. 
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Εικόνα 1.7:  Πλαίσιο διαλόγου για δοκιμαστική εκτέλεση (Try) ή για λήψη κωδικού ενεργοποίησης 

(Activate) του AutoCAD. 

 
Εικόνα 1.8:  Πλαίσιο διαλόγου για λήψη ή εισαγωγή κωδικού ενεργοποίησης του AutoCAD. 
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Εικόνα 1.9:  Πλαίσιο διαλόγου για εναλλακτικό τρόπο απόκτησης κωδικού ενεργοποίησης  

για χρήση του AutoCAD. 

 
Εικόνα 1.10:  Δήλωση του τύπου του AutoCAD που διαθέτετε. 
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Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται στην Εικόνα 1.10 για να δηλώσετε αν το 
πρόγραμμα αυτό δηλώνεται σε εταιρεία ή σε ιδιώτη ενεργοποιώντας την επιλογή Company ή 
Individual, αντίστοιχα για να ορίσετε και τη χώρα σας. 

Επίσης αν πρόκειται για αναβάθμιση του προγράμματος, ενεργοποιήστε την επιλογή This 
is an upgrade. 

Στη συνέχεια, πατήστε στο κουμπί Next και στο επόμενο πλαίσιο διαλόγου πληκτρολογήστε 
τα στοιχεία σας. Όσα απ’ αυτά είναι υποχρεωτικά, σημειώνονται με κόκκινο χρώμα και με 
αστερίσκο.  

Αφού συμπληρώσετε τα αρχικά στοιχεία, πατήστε στο κουμπί Next και θα εμφανιστεί το 
επόμενο πλαίσιο διαλόγου (Εικόνα 1.11).  

 
Εικόνα 1.11:  Πλαίσιο διαλόγου για επιλογή του τρόπου λήψης του κωδικού χρήσης. 




