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Κεφάλαιο 1 

Η Πρώτη Επαφή με το AutoCAD 

Στο Κεφάλαιο αυτό θα δούμε τα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουμε για να 
δουλέψουμε στοιχειωδώς με το AutoCAD. 

 

Για να εκτελέσουμε το AutoCAD είτε εντοπίζουμε το εικονίδιο της συντό-
μευσης του προγράμματος στην επιφάνεια των Windows και διπλοπατάμε 
σ’ αυτό είτε πατάμε στις επιλογές Έναρξη � Όλα τα προγράμματα 
� Autodesk � AutoCAD 2013 � AutoCAD 2013. 
 

1.1 Η οθόνη εργασίας του AutoCAD 
Αφού εκτελέσουμε το AutoCAD εμφανίζεται στον υπολογιστή μας η οθόνη 
εργασίας του προγράμματος, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.1. 

 

Εικόνα 1.1: Η οθόνη εργασίας του AutoCAD 2013 με τα κυριότερα στοιχεία της. 

Τα περιβάλλοντα εργασίας του AutoCAD – Workspaces 

Ανάλογα με την εργασία που έχουμε να κάνουμε, επιλέγουμε και το κατάλ-
ληλο περιβάλλον εργασίας (Workspace) από το πτυσσόμενο μενού του κου-
μπιού  της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης ή 
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από το αναδυόμενο μενού του κουμπιού  της γραμμής κατάστασης, όπως 
φαίνεται στην Εικόνα 1.2. 

 

Εικόνα 1.2: Αλλαγή περιβάλλοντος εργασίας – Workspace. 

Τα περιβάλλοντα εργασίας του AutoCAD είναι τα εξής: Drafting & 
Annotation για 2Δ σχέδια, 3D Basics για βασικά 3Δ σχέδια με γραμ-
μές και επιφάνειες στο χώρο, 3D Modeling για 3Δ στερεά σώματα που 
κουβαλάνε πληροφορίες μάζας και όγκου, και AutoCAD Classic για αυ-
τούς που έχουν εμπειρία στο παλιό περιβάλλον εργασίας του AutoCAD και 
θέλουν να εργαστούν αμέσως στην νέα έκδοση του AutoCAD. 

Εμείς στο βιβλίο αυτό θα ασχοληθούμε με το περιβάλλον εργασίας 3D 
Modeling και στα τελευταία Κεφάλαια αυτού του βιβλίου θα δούμε το 
AutoCAD Mechanichal και το AutoCAD Architecture, που είναι κάθετες 
εφαρμογές του AutoCAD για Μηχανολόγους και Αρχιτέκτονες, αντίστοιχα. 

Τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας 3D Modeling 

Τα διάφορα μέρη και στοιχεία της οθόνης εργασίας του AutoCAD στο περι-
βάλλον εργασίας 3D Modeling φαίνονται σημειωμένα στην Εικόνα 1.1 
και αναλυτικά είναι τα εξής: 

� Παράθυρο τρέχοντος ανοιχτού σχεδίου και περιοχή 
σχεδίασης: Κάθε σχέδιο σε ηλεκτρονική μορφή αποτελείται από την 
περιοχή σχεδίασης, στην οποία σχεδιάζουμε, και η οποία καταλαμβάνει 
το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης. Στην καρτέλα Model σχεδιάζουμε το 
3Δ αντικείμενο που θέλουμε να κατασκευάσουμε και στις καρτέλες 
Layout1 και Layout2 δημιουργούμε τις διατάξεις εκτύπωσης που θέ-
λουμε. 
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 Μέσα στην περιοχή σχεδίασης υπάρχει το σταυρόνημα, το οποίο κινείται 
καθώς κινούμε το ποντίκι και μας βοηθάει στη σχεδίαση, "σημαδεύο-
ντας" το σημείο με τις επιθυμητές συντεταγμένες. Το μέγεθος του σταυ-
ρονήματος μπορούμε να το ρυθμίσουμε στο μέγεθος που θέλουμε (όπως 
θα δούμε παρακάτω με την εντολή options). 

 Στην κάτω αριστερή γωνία της περιοχής σχεδίασης του παραθύρου του 
σχεδίου, υπάρχει το εικονίδιο του συστήματος συντεταγμένων (ucsicon). 

 Το κάθε σχέδιο, μπορεί να μεγιστοποιηθεί, αν πατήσουμε στο κουμπί , 
οπότε και καταλαμβάνει ολόκληρο το παράθυρο του προγράμματος 
AutoCAD. Αν το σχέδιο είναι ήδη μεγιστοποιημένο, μπορεί να αποτελέ-
σει ανεξάρτητο παράθυρο, αν πατήσουμε στο κουμπί  που βρίσκεται 
στην προτελευταία θέση της πάνω μεριάς της περιοχής σχεδίασης. 

� Περιοχή εντολών και προτρεπτικών μηνυμάτων (com-
mand area): Είναι στο κάτω μέρος της περιοχής σχεδίασης (όπως φαίνε-
ται στην Εικόνα 1.3) και είναι η περιοχή στην οποία πληκτρολογούμε τις 
εντολές και τις επιλογές τους και όπου εμφανίζονται οι υποεπιλογές και 
τα προτρεπτικά μηνύματα κάθε εντολής.  

 

Εικόνα 1.3: Η περιοχή εντολών και προτρεπτικών μηνυμάτων του AutoCAD. 

 Τα στοιχεία – κουμπιά χειριστήρια της γραμμής εντολών και προτρεπτι-
κών μηνυμάτων είναι τα εξής: 

 Εικονίδιο ανάπτυξης της περιοχής κειμένου πάνω από την περιοχή ε-
ντολών και προτρεπτικών μηνυμάτων. Πατώντας στο κουμπί αυτό 
αναπτύσσεται μια περιοχή στην οποία υπάρχει όλο το ιστορικό των 
εντολών που έχουμε εκτελέσει μέχρι τώρα στο AutoCAD, μαζί με τα 
προτρεπτικά μηνύματα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.4. 

 Εικονίδιο ανάπτυξης πρόσφατων εκτελεσθέντων εντολών. Πατώντας 
στο κουμπί αυτό αναπτύσσεται ένα μενού με τις έξι τελευταίες εντο-
λές που έχουμε εκτελέσει, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.5. Κάνοντας 
κλικ στο όνομα μιας εντολής από αυτές, αυτή εκτελείται ξανά. 

 Εικονίδιο ανάπτυξης μενού για προσαρμογή του περιβάλλοντος εργα-
σίας. Πατώντας σε αυτό το κουμπί αναπτύσσεται μενού με τις επιλο-
γές που έχετε για να προσαρμόσετε το AutoCAD στις απαιτήσεις σας. 
Το μενού αυτό φαίνεται στην Εικόνα 1.6. 
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Εικόνα 1.4: Η περιοχή εντολών και προτρεπτικών μηνυμάτων του AutoCAD με αναπτυγμένη την 
περιοχή κειμένου. 

 

Εικόνα 1.5: Οι έξι πρόσφατα εκτελεσθείσες εντολές. 

 

Εικόνα 1.6: Οι επιλογές για προσαρμογή του AutoCAD. 

 Εικονίδιο κλεισίματος της περιοχής εντολών και προτρεπτικών μηνυ-
μάτων. Πατώντας στο εικονίδιο αυτό εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλό-
γου το οποίο μας προειδοποιεί για το κλείσιμό της και ζητάει την επι-
βεβαίωσή μας για να κλείσει την περιοχή εντολών και προτρεπτικών 
μηνυμάτων. 

� Γραμμή κατάστασης (status line): Τη γραμμή κατάστασης (status 
line) κάτω από την περιοχή εντολών, όπου εμφανίζονται οι απαραίτητες 
πληροφορίες, όπως οι συντεταγμένες (Χ,Υ,Ζ), και τα κουμπιά – εργαλεία 



Κεφάλαιο 1: Η Πρώτη Επαφή με το AutoCAD 23 

 

τα οποία ενεργοποιούν και απενεργοποιούν ή δείχνουν αν χρησιμοποιού-
με snap, grid, ortho, osnap, κ.λπ. (δείτε στο επόμενο κεφάλαιο), όπως 
φαίνεται στην Εικόνα 1.7. 

 Στη δεξιά πλευρά της γραμμής κατάστασης υπάρχουν με τη σειρά τα ει-
κονίδια Model, Quick view layouts, Quick view drawings, Annotation 
scale – κλίμακα στοιχείων σήμανσης του σχεδίου, εμφάνιση κλίμακας 
στοιχείων σήμανσης, αυτόματη προσθήκη κλιμάκων, αλλαγής περιβάλ-
λοντος εργασίας – Workspace, κλειδώματος και ξεκλειδώματος των κι-
νητών γραμμών εργαλείων, ρύθμισης της επιτάχυνσης του hardware ως 
προς την κάρτα γραφικών, απόκρυψης / εμφάνισης μεμονωμένων αντι-
κειμένων, ανάπτυξης του αναδυόμενου μενού της γραμμής κατάστασης 
(status bar menu), όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.7, και τελευταίο το κου-
μπί κατάληψης ολόκληρης της οθόνης από το AutoCAD. 

 

Εικόνα 1.7: Η γραμμή κατάστασης της οθόνης εργασίας του AutoCAD. 

� Γραμμή τίτλου: Είναι η πρώτη – πρώτη γραμμή του παραθύρου του 
AutoCAD (δείτε την Εικόνα 1.8) στην οποία εμφανίζεται το εικονίδιο 
του ΑutoCAD , η λέξη ΑutoCAD με τον αριθμό της παρούσας έκδο-
σης και το όνομα του σχεδίου, το οποίο επεξεργαζόμαστε (αν το παράθυ-
ρο του σχεδίου είναι μεγιστοποιημένο – δείτε στη συνέχεια) και δεξιά 
τρία εικονίδια – χειριστήρια. Διπλό κλικ στο εικονίδιο αυτό τερματίζει 
την εκτέλεση του προγράμματος. Αν κάνουμε κλικ με το δεξιό πλήκτρο 
του ποντικιού, στη γραμμή τίτλου, αναπτύσσεται μενού (δείτε την Εικό-
να 1.8) με τις επιλογές: Επαναφορά, Μετακίνηση, Αλλαγή μεγέ-
θους, Ελαχιστοποίηση, Μεγιστοποίηση και Κλείσιμο 
Alt+F4. Η λειτουργία των στοιχείων και των εικονιδίων της γραμμής 
του τίτλου είναι η εξής: 
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Εικόνα 1.8: Η γραμμή τίτλου του AutoCAD, η γραμμή εργαλείων  
γρήγορης πρόσβασης και η Κορδέλα. 

 Εικονίδιο της εφαρμογής (εν προκειμένω του ΑutoCAD). Αναπτύσσει 
το πτυσσόμενο μενού με τις εργασίες αρχείου (άνοιγμα, αποθήκευση, 
εκτύπωση, κ.λπ.). 

 Είναι η γραμμή εργαλείων 
γρήγορης πρόσβασης και περιέχει τα εικονίδια των πιο συχνά χρησι-
μοποιούμενων εντολών. Στην Εικόνα 1.9 φαίνεται και το μενού του 
κουμπιού  της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, από το ο-
ποίο εμφανίζουμε ή αποκρύπτουμε τη γραμμή του πτυσσόμενου με-
νού πατώντας στην επιλογή Show Menu Bar ή προσθαφαιρούμε 
εικονίδια – κουμπιά εντολών στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρό-
σβασης. 

 

Εικόνα 1.9: Το πτυσσόμενο μενού προσθαφαίρεσης εντολών της γραμμής  
εργαλείων γρήγορης πρόσβασης. 

 Το εικονίδιο αυτό εμφανίζεται όταν η εφαρμογή καταλαμβάνει ολό-
κληρη την οθόνη. Επαναφέρει την εφαρμογή σε παράθεση, έτσι ώστε 
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να καταλαμβάνει μόνο ένα μέρος της οθόνης των Windows. Αντι-
στοιχεί στην επιλογή Επαναφορά. 

 Εμφανίζεται όταν η εφαρμογή είναι σε παράθεση. "Ανοίγει" την ε-
φαρμογή σε όλη τη διαθέσιμη οθόνη. Αντιστοιχεί στην επιλογή Με-
γιστοποίηση. 

 Ελαχιστοποιεί την εφαρμογή, η οποία υπάρχει πλέον μόνο, σαν εικο-
νίδιο – πλήκτρο, στη γραμμή εργασιών των Windows. Για να επανέλ-
θει η εφαρμογή στην οθόνη σας αρκεί να κάνετε κλικ πάνω της στη 
γραμμή εργασιών. Αντιστοιχεί στην επιλογή Ελαχιστοποίηση. 

 Τερματίζει την εκτέλεση της εφαρμογής. Αντιστοιχεί στην επιλο-
γή Κλείσιμο και ισοδυναμεί με ταυτόχρονο πάτημα των πλήκτρων 
Alt και F4. 

� Κορδέλα: Είναι η περιοχή κάτω από τη γραμμή τίτλου, η οποία αποτε-
λείται από καρτέλες (tabs) οι οποίες έχουν ομάδες (panels) εντολών 
και κάνουν εργασίες σχετικές με τον τίτλο της καρτέλας. Ανάλογα με το 
περιβάλλον εργασίας που χρησιμοποιούμε η κορδέλα περιλαμβάνει και 
τις αντίστοιχες καρτέλες.  

 Τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού πάνω σε κάποιο σημείο της καρ-
τέλας και πατώντας το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού εμφανίζεται ανα-
δυόμενο μενού, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.10, από το οποίο μπορούμε 
να επιλέξουμε την επιλογή Show Tabs και από το πλευρικά πτυσσόμε-
νο μενού να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε οποιαδήποτε 
καρτέλα θέλουμε ή με την επιλογή Show Panels οποιαδήποτε ομάδα 
εντολών. 

 

Εικόνα 1.10: Προσθαφαίρεση καρτελών στην κορδέλα  
(με το αναδυόμενο μενού του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού). 

 Οι ομάδες (panels) έχουν εμφανή τα εργαλεία των πιο συχνά χρησιμο-
ποιούμενων εντολών. Αν πατήσουμε στον τίτλο μιας ομάδας, αυτή ανα-



26 Αρχιτεκτονικό και Μηχανολογικό σχέδιο με το AutoCAD 2013 

 

πτύσσεται και εμφανίζει περισσότερες εντολές, όπως φαίνεται στην Ει-
κόνα 1.11 για την ομάδα Modeling. Για να συμπτυχθεί είτε πρέπει να 
πατήσουμε πάλι στον τίτλο της είτε να απομακρύνουμε το ποντίκι από 
πάνω της. 

 

Εικόνα 1.11: Προσωρινή και μόνιμη ανάπτυξη ομάδας (panel) εντολών. 

 Αν θέλουμε να σταθεροποιήσουμε την ομάδα (panel) των εντολών μπο-
ρούμε να πατήσουμε μια φορά στην πινέζα  που βρίσκεται στο αριστε-
ρό μέρος του τίτλου της ομάδας, οπότε η πινέζα αλλάζει μορφή και γίνε-
ται  και η ομάδα μένει σταθεροποιημένη, ακόμη κι αν απομακρύνουμε 
το ποντίκι ή αναπτύξουμε κι άλλη ομάδα, όπως στην Εικόνα 1.11 για την 
ομάδα Draw. 

 Αν θεωρούμε ότι η κορδέλα καταλαμβάνει ζωτικό χώρο σχεδίασης, μπο-
ρούμε να ρυθμίσουμε τα περιεχόμενά της πατώντας στο κουμπί , όπως 
φαίνεται στην Εικόνα 1.11, οπότε αυτή μειώνει το μέγεθός της και δεί-
χνει τις ομάδες (Panels) με αντιπροσωπευτικά εικονίδια και μόνον όταν 
τοποθετήσουμε το δείκτη του ποντικιού πάνω στο εικονίδιο (χωρίς κλικ) 
αναπτύσσεται η ενότητα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.12, η οποία συ-
μπτύσσεται αυτόματα, όταν απομακρύνουμε το δείκτη του ποντικιού από 
πάνω της ή όταν εκτελέσουμε κάποια εντολή πατώντας σε άλλο εικονίδιο 
– εργαλείο. 

 

Εικόνα 1.12: Εμφάνιση των τίτλων των καρτελών και των εικονιδίων των ομάδων της κορδέλας. 

 Με ένα ακόμη πάτημα στο κουμπί , η κορδέλα ελαχιστοποιείται μόνον 
στους τίτλους των καρτελών (Tabs) και των ομάδων (Panels) και μόνον 
όταν τοποθετήσουμε το δείκτη του ποντικιού πάνω στον τίτλο (χωρίς 
κλικ) αναπτύσσεται η ομάδα (δείτε την Εικόνα 1.13), η οποία συμπτύσ-
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σεται αυτόματα, όταν απομακρύνουμε το δείκτη του ποντικιού από πάνω 
της ή όταν εκτελέσουμε κάποια εντολή πατώντας στο αντίστοιχο εικονί-
διο – εργαλείο. 

 

Εικόνα 1.13: Εμφάνιση των τίτλων των καρτελών και των ομάδων της κορδέλας. 

 Με ένα ακόμη πάτημα στο κουμπί , η κορδέλα ελαχιστοποιείται μόνον 
στους τίτλους των καρτελών (Tabs) χωρίς τους τίτλους των ομάδων 
(Panels) και μόνον όταν κάνουμε κλικ με το αριστερό πλήκτρο του πο-
ντικιού στον τίτλο κάποιας καρτέλας αυτή αναπτύσσεται και εμφανίζει 
τις ομάδες με τα κουμπιά των εντολών. 

 Για να επαναφέρουμε την κορδέλα στην αρχική της μορφή (Εικόνα 1.11) 
χρησιμοποιούμε ξανά το κουμπί . 

� Κουμπιά χειρισμού απόψεων: Είναι τα κουμπιά [-], [Top] και 
[2D Wireframe] στην πάνω αριστερή άκρη της περιοχής σχεδίασης 
του AutoCAD που αν πατηθούν εμφανίζουν πτυσσόμενο μενού με εντο-
λές και επιλογές, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.14, που σχετίζονται με τη 
ρύθμιση της άποψης του σχεδίου μας. 

 

Εικόνα 1.14: Πτυσσόμενο μενού των κουμπιών χειρισμού των απόψεων του σχεδίου. 

� Γραμμή τίτλου του σχεδίου: Όταν το σχέδιο εμφανίζεται σαν 
ανεξάρτητο παράθυρο, παρουσιάζεται όπως στην Εικόνα 1.15, με ανε-
ξάρτητη γραμμή τίτλου. Αυτή περιλαμβάνει τον τίτλο του σχεδίου και τα 
κατάλληλα κουμπιά και χειριστήρια για μετακίνηση, ελαχιστοποίηση, 
μεγιστοποίηση, αλλαγή μεγέθους, κλείσιμο του σχεδίου (Ctrl + F4) και 
εμφάνιση του επόμενου ανοιχτού σχεδίου (Ctrl + F6). Όταν το σχέδιο 
είναι μεγιστοποιημένο και καταλαμβάνει όλο το διαθέσιμο χώρο του πα-
ραθύρου του AutoCAD, το όνομά του και τα χειριστήρια του σχεδίου με-
ταφέρονται τοποθετούνται στη γραμμή τίτλου του προγράμματος, ενώ τα 
κουμπιά – χειριστήρια παίρνουν τη μορφή  στην πάνω δεξιά 
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μεριά της περιοχής σχεδίασης στην οθόνη εργασίας του AutoCAD, όπως 
φαίνεται στην Εικόνα 1.14. 

 

Εικόνα 1.15: Η γραμμή τίτλου του σχεδίου με τα χειριστήριά της δεξιά, σε σχέδιο που εμφανίζεται 
σαν ανεξάρτητο παράθυρο στην οθόνη εργασίας του AutoCAD. 

Η παραπάνω μορφή που περιγράψαμε είναι η τυπική μορφή που εμφανίζεται 
όταν πρωτοξεκινάμε το AutoCAD, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουμε κάνει 
κάποια άλλη παρέμβαση. 

Παρεμβάσεις στην εκκίνηση και στη μορφή της οθόνης  
εργασίας του AutoCAD: Η εντολή options 

Όπως θα διαπιστώσετε, όταν θα εξοικειωθείτε με το AutoCAD, το πρό-
γραμμα αυτό είναι ένα πλήρως παραμετρικό πρόγραμμα, που σημαίνει ότι 
μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε (αρκεί να ξέρουμε τον τρόπο). 

Για παράδειγμα, έστω ότι θέλουμε να αλλάξουμε το μέγεθος του σταυρονή-
ματος και να το μεγαλώσουμε (ώστε να καταλαμβάνει ολόκληρη την οθόνη 
εργασίας), το χρώμα των διαφόρων περιοχών του AutoCAD, το πλαίσιο δι-
αλόγου κατά την εκκίνηση του προγράμματος, κ.λπ. 

Όλες αυτές οι ρυθμίσεις γίνονται με την εντολή options, η οποία εκτελεί-
ται είτε πληκτρολογώντας options και ↵ είτε από το αναδυόμενο μενού 
του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού σε οποιοδήποτε σημείο της σχεδιαστικής 
περιοχής πατώντας στο Options. 

Άσκηση 1.1:  Αλλαγή γενικών ρυθμίσεων 

Στην άσκηση αυτή θα αλλάξετε το μέγεθος του σταυρονήματος, θα αλλάξε-
τε τα χρώματα κάποιων περιοχών της οθόνης εργασίας του AutoCAD, θα 
τροποποιήσετε το μέγεθος του σταυρονήματος ώστε να εκτείνεται σε όλο το 
πλάτος και μήκος της περιοχής σχεδίασης και θα αποθηκεύσετε τις ρυθμί-
σεις αυτές σε κάποιο αρχείο προσαρμοσμένου προφίλ, ώστε να μπορείτε να 
το μεταφέρετε και σε άλλον υπολογιστή που εργάζεστε με το AutoCAD. 
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1.1.1. Εκτελέστε το AutoCAD. 

1.1.2. Στην περιοχή εντολών πληκτρολογήστε options και ↵ ή επιλέξτε από το ανα-

δυόμενο μενού του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού Options. Θα εμφανίσετε 

το πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται στην Εικόνα 1.16. 

 

Εικόνα 1.16: Το αρχικό πλαίσιο διαλόγου της εντολής options. 

1.1.3. Ενεργοποιήστε την καρτέλα Display. 

1.1.4. Στο πλαίσιο πληκτρολόγησης με την ένδειξη Crosshair size πληκτρολογήστε 

την τιμή 100 (ή επιτύχετε το ίδιο με το ροοστάτη ρύθμισης τιμών), όπως φαί-

νεται στην Εικόνα 1.17. 

1.1.5. Πατήστε στο κουμπί Colors. Θα εμφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται 

στην Εικόνα 1.18. 

1.1.6. Από τον κατάλογο επιλογών Context επιλέξτε την επιλογή 2D model space, 

από τη λίστα Interface element την επιλογή Uniform background και από 

τον πτυσσόμενο κατάλογο επιλογών Color την τιμή White. 

1.1.7. Πατήστε στο Apply & Close και παρατηρήστε ότι η περιοχή σχεδίασης θα 

αποκτήσει άσπρο χρώμα και θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου της εντολής 

options. 
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Εικόνα 1.17: Η καρτέλα Display του πλαισίου διαλόγου της εντολής options. 

 

Εικόνα 1.18: Το πλαίσιο διαλόγου για επιλογή χρωμάτων στις περιοχές του AutoCAD. 
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1.1.8. Ενεργοποιήστε την καρτέλα Profiles, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.19. 

1.1.9. Πατήστε στο κουμπί Export. 

1.1.10. Στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανίσετε (δείτε την Εικόνα 1.20) πληκτρολο-

γήστε το όνομα του αρχείου προφίλ Πρότυπο μηχανολογικού σχεδίου στο 

πλαίσιο πληκτρολόγησης File name και πατήστε στο κουμπί Save. 

1.1.11. Θα επιστρέψετε στο προηγούμενο πλαίσιο διαλόγου (Εικόνα 1.19) όπου για να 

οριστικοποιήσετε τις ρυθμίσεις που κάνατε πατήστε στο κουμπί OK. Θα εμφα-

νιστεί η προσαρμοσμένη οθόνη εργασίας του AutoCAD, όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 1.21. 

 Όσες φορές εκτελέσετε το AutoCAD από τώρα και στο εξής θα βλέπετε τις 
ρυθμίσεις που έχετε κάνει στην Άσκηση 1.1. Αυτό συμβαίνει γιατί οι παρά-
μετροι που ρυθμίσατε δεν έχουν μπροστά το εικονίδιο , που σημαίνει ότι 
οι ρυθμίσεις τους αποθηκεύονται στο μητρώο των Windows. Αντίθετα, κάθε 
παράμετρος που έχει μπροστά το σήμα αυτό, η ρύθμισή της ισχύει μόνο για 
το τρέχον σχέδιο. 

 

Εικόνα 1.19: Η καρτέλα Profiles του πλαισίου διαλόγου της εντολής options. 
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Εικόνα 1.20: Πλαίσιο διαλόγου για αποθήκευση τροποποιημένου προφίλ χρήστη. 

 

Εικόνα 1.21: Η προσαρμοσμένη επιφάνεια εργασίας. 
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Όποτε θέλετε να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις του AutoCAD, δεν έχε-
τε παρά να εκτελέσετε την εντολή options και από την καρτέλα Pro-
files (δείτε την Εικόνα 1.19) να πατήσετε στο κουμπί Reset, οπότε επα-
νέρχονται οι εξ ορισμού τιμές των παραμέτρων του AutoCAD. 

Η κορδέλα  

Η κορδέλα εμφανίστηκε από το AutoCAD 2009 και περιλαμβάνει όλες τις 
καρτέλες με τις αντίστοιχες ενότητες εντολών που μπορεί να εκτελέσει το 
AutoCAD. Έχει αντικαταστήσει το κλασικό πτυσσόμενο μενού των προη-
γουμένων εκδόσεων, αν και κάποιος έμπειρος χρήστης των προηγουμένων 
εκδόσεων μπορεί να το εμφανίσει, από το κουμπί προσθαφαίρεσης εντολών 
στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.  

Εμφάνιση της κορδέλας: Η εντολή ribbon 

Για να εμφανίσουμε την κορδέλα χρησιμοποιούμε την εντολή ribbon, η 
οποία εκτελείται ως εξής: 

� ribbon ↵ 

Αν η κορδέλα δεν είναι εμφανής, εμφανίζεται, διαφορετικά δεν συμβαίνει 
κάτι.  

Απόκρυψη της κορδέλας: Η εντολή ribbonclose 

Για να αποκρύψουμε την κορδέλα χρησιμοποιούμε την εντολή rib-
bonclose, η οποία εκτελείται ως εξής: 

� ribbonclose ↵ 

Αν η κορδέλα είναι εμφανής, αποκρύπτεται, διαφορετικά δεν συμβαίνει κά-
τι. Την κορδέλα μπορούμε να την αποκρύψουμε και από το αναδυόμενο με-
νού που εμφανίζεται αν πατήσουμε το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού με το 
δείκτη του ποντικιού τοποθετημένο στη γραμμή των τίτλων των καρτελών, 
και επιλέγοντας με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στην επιλογή 
Close, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.22. 

 

Εικόνα 1.22:  Το αναδυόμενο μενού του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού στον τίτλο της κορδέλας. 




