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Πρόλογος 

Φίλε Αναγνώστη,  

το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου μπορεί να φαντάζει υπέρογκο, αλλά έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί το θεμέλιο 

λίθο για τη γνώση τού AutoCAD. 

Αποτελεί τη συνέχεια μιας σειράς βιβλίων με τίτλο "Δουλέψτε με το AutoCAD
1
 …" που ξεκίνησε το 1995 με την 

έκδοση του AutoCAD 13 για DOS, κάλυψε ανελλιπώς και με συνέπεια όλες τις εκδόσεις του AutoCAD μέχρι και 

τη 2009, ακολούθησε με την έκδοση 2011 (η οποία κάλυπτε πλήρως και την έκδοση 2010), την έκδοση 2014 (η 

οποία καλύπτει πλήρως τις εκδόσεις 2012 και 2013) και την έκδοση 2017 (η οποία καλύπτει πλήρως τις εκδόσεις 

2015 και 2016).  

Εμβόλιμα, κυκλοφόρησε και το βιβλίο μου "Ο φωτορεαλισμός στο AutoCAD", το οποίο αρχικά γράφτηκε για την 

έκδοση 14 και (εκ των υστέρων) αποδείχθηκε ότι το βιβλίο αυτό καλύπτει το φωτορεαλισμό και για τις εκδόσεις 

2000, 2000i, 2002, 2004, 2005, και 2006 του AutoCAD. Στο 2007 που άλλαξε ριζικά η φωτοαπόδοση στο 

AutoCAD και προστέθηκε και η κίνηση, κυκλοφόρησε το βιβλίο μου "Φωτορεαλισμός και Κίνηση με το 

AutoCAD" που καλύπτει και την έκδοση 2014. Στο τρέχον σύγγραμμα προστέθηκαν ενότητες και παραδείγματα 

για τη φωτοαπόδοση και το φωτορεαλισμό. 

Επίσης κυκλοφόρησε κι ένα άλλο βιβλίο μου, το "Προσαρμόστε το AutoCAD στις απαιτήσεις σας – AutoCAD cus-

tomization" με τις εκδόσεις "ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ", το οποίο κρύβει βαθιά γνώση του AutoCAD και πολλά από τα 

στοιχεία προγραμματισμού και προσαρμογής που αναλύει εφαρμόζουν και στην έκδοση 2017. 

Μια λίγο πιο διαφορετική προσέγγιση είναι το βιβλίο μου "Τοπογραφικά και Αρχιτεκτονικά Παραδείγματα στο 

AutoCAD" από τις εκδόσεις "ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ" το Δεκέμβριο του 2008. Το βιβλίο ξεκινάει με τα δεδομένα που 

έχουν προκύψει από την τοπογραφική αποτύπωση ενός παράγωνου και κατωφερικού οικοπέδου, από τα οποία 

δημιουργεί το οικόπεδο, το περίγραμμα του σπιτιού, το ανάγλυφο του οικοπέδου και της εκσκαφής των θεμελίων. 

Συνεχίζει με την 3Δ δημιουργία του σπιτιού, από όπου προκύπτουν όλα τα απαραίτητα σχέδια όψεων, κατόψεων 

και τομών που θα κατατεθούν με το φάκελο της πολεοδομίας. Τέλος, αποδίδει το οίκημα φωτορεαλιστικά, όπως 

θα είναι όταν θα κατασκευαστεί. 

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και το βιβλίο "Αρχιτεκτονικό και Μηχανολογικό σχέδιο με το AutoCAD 2013" που κυ-

κλοφόρησε τον Μάρτιο του 2013, αλλά με πιο συστηματική παρουσίαση της θεωρίας του AutoCAD 2013, ενώ τα 

παραδείγματα επιλέχθηκαν έξυπνα από το Μηχανολογικό και το Αρχιτεκτονικό σχέδιο. 

Πιστεύω ότι σε όλα αυτά τα βιβλία είχα να προσφέρω κάτι από την πείρα μου, που απέκτησα (αρχικά) δουλεύο-

ντας με το AutoCAD ως Μηχανικός και (αργότερα) διδάσκοντάς το σε άτομα που θέλησαν να είναι αποδοτικά 

στη δουλειά τους.  

Συσσώρευση γνώσης προήλθε και από τον εξελληνισμό του AutoCAD 14 που έκανα με την εταιρεία Πουλιάδης 

& Συνεργάτες Α.Ε.Β.Ε. σε συνεργασία με την Autodesk Hellas, αλλά και από την ιδιότητά μου ως εξουσιοδοτη-

μένου συγγραφέα της Autodesk. Υπάρχει συνεχής και άμεση ενημέρωση από την εταιρεία για τις νέες εξελίξεις 

και προοπτικές του προγράμματος. 

Όμως, το πραγματικό κέρδος ήταν οι παρατηρήσεις που έλαβα από τους αναγνώστες των προηγούμενων βιβλίων. 

Αυτές με έκαναν, γράφοντας αυτό το βιβλίο, να βάζω συχνά τον εαυτό μου στη θέση του χρήστη είτε αυτός είναι 

αρχάριος είτε είναι έμπειρος.  

Για το λόγο αυτό, αν έχετε να παρατηρήσετε κάτι, μπορείτε να το κάνετε είτε χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα 

επικοινωνίας μέσω του εκδοτικού οίκου "ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ" είτε στέλνοντάς μου απευθείας τις παρατηρήσεις 

σας με e-mail στην εξής διεύθυνση: 

 kapposit@otenet.gr 

Μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με το AutoCAD από την ιστοσελίδα μου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 www.kapposit.gr 

Οι νέοι χρήστες που ξεκινούν τώρα να δουλεύουν με το AutoCAD, θα διαπιστώσουν ότι το βιβλίο αυτό πλεονε-

κτεί ως προς τα εξής σημεία: 

                                            

1
  AutoCAD είναι σήμα κατατεθέν της Autodesk. 

 Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft. 

 CADware είναι σήμα κατατεθέν της ART. 

mailto:kapposit@otenet.gr
http://www.kapposit.gr
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• Διάρθρωση κεφαλαίων και παραγράφων με τέτοιο τρόπο, ώστε εύκολα να κάνουν το AutoCAD πραγματικό 

κτήμα τους. 

• Εκμάθηση του AutoCAD από τα παραδείγματα του βιβλίου, αν αυτά και η ανάγνωση του βιβλίου γίνουν συ-

στηματικά. 

• Εξοικείωση με την ηλεκτρονική σχεδίαση, η οποία είναι εντελώς διαφορετική απ’ αυτή στο σχεδιαστήριο. 

• Κατανόηση της χρησιμότητας κάθε εντολής και όχι απλά τον τρόπο εκτέλεσής της. 

Οι έμπειροι χρήστες του AutoCAD έχουν τα εξής πλεονεκτήματα: 

• Κατευθύνσεις και προτάσεις για καλύτερη εκμετάλλευση των επιπλέον δυνατοτήτων του AutoCAD. 

• Προσαρμογή των δυνατοτήτων του AutoCAD στις καθημερινές ανάγκες του Έλληνα Μηχανικού και Σχεδια-

στή, δίνοντας προσοχή στις ιδιαιτερότητες που έχει η χώρα μας, ως προς την αντιμετώπιση των τεχνικών θε-

μάτων (σύστημα μονάδων μέτρησης, κ.ά.). 

• Βοηθήματα που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια εξαίρετων συνεργατών και περιέχονται στο συνοδευτικό υλι-

κό του βιβλίου. Μέσα σ’ αυτό θα βρείτε βοηθήματα και έτοιμα σχέδια λεπτομερειών και βιβλιοθήκες. Κάθε 

κομμάτι του κρύβει εξοικονόμηση του χρόνου σας, και μερικά από τα βοηθήματά του προσφέρουν λύσεις σε 

κάποια απ' τα προβλήματά σας. 

Τι σημαίνουν τα σύμβολα που θα δείτε στο βιβλίο αυτό: 

� Εκτέλεση εντολών και εργασιών από το πληκτρολόγιο. 

� Εκτέλεση εντολών και εργασιών με το ποντίκι. 

� Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε όσα αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο-ενότητα. 

� Τεχνικές για την επιτάχυνση της σχεδίασης. 

� Η ενότητα που ακολουθεί απευθύνεται σε χρήστες προχωρημένους ή τουλάχιστον ήδη εξοικειωμένους με την 

ηλεκτρονική σχεδίαση. Σας προτείνω λοιπόν, αν διαβάζετε για πρώτη φορά το βιβλίο, να παραλείπετε τις ενό-

τητες αυτές. 

Ακόμα, όλα τα μηνύματα, τα μενού επιλογών, τα πλαίσια διαλόγου, και οι προτροπές του AutoCAD εμφανίζονται 

στα Αγγλικά. Έτσι, στο βιβλίο αυτό θεωρώ αναγκαίο, ταυτόχρονα με την Ελληνική ορολογία, να παραθέτω και 

την αντίστοιχη Αγγλική, ώστε ο χρήστης να εξοικειώνεται με τα μηνύματα και το περιβάλλον του AutoCAD. 

Θέλω να επισημάνω ότι το βιβλίο αυτό θα γίνει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια του αναγνώστη-χρήστη του 

AutoCAD, αν χρησιμοποιηθεί παράλληλα με την αναγκαία πρακτική εξάσκηση. 

Από τη θέση αυτή, θέλω να ευχαριστήσω τους αναγνώστες των προηγούμενων βιβλίων μου για την εμπιστοσύνη 

που μου έδειξαν, αλλά και για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που μου έκαναν. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστή-

σω όλους όσους με βοήθησαν (με οποιονδήποτε τρόπο) για να συγγράψω αυτό το βοήθημα. 

 

ΞΑΝΘΗ Ιούνιος 2016 

Γιάννης Θ. Κάππος  

Δρ. Μηχ/γος Ηλ/γος Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ: Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου είναι τα Ελληνι-

κά Windows 8.1. Αν διαθέτετε άλλη έκδοση των Windows, πολλά από τα πλαίσια διαλόγου που εμφανίζονται 

στις Εικόνες αυτού του βιβλίου ενδεχομένως να παρουσιάζουν μικρές διαφορές. 



 

Κεφάλαιο 1 

Εγκατάσταση και εκτέλεση του AutoCAD 

1.1 Τι εξοπλισμός απαιτείται για το AutoCAD 2017 

Η έκδοση 2017 του AutoCAD είναι προσαρμοσμένη στα Windows 7, 8 και 10 που υποστηρίζουν είτε κωδικοποί-

ηση 32–bit είτε 64–bit. Το AutoCAD 2017 δε διατίθεται (προς το παρόν) για άλλα Λειτουργικά Συστήματα. Ο 

προτεινόμενος εξοπλισμός, για αποδοτική εργασία με το AutoCAD 2017, είναι ο εξής: 

Υλικός Εξοπλισμός (Hardware): 

Υποχρεωτικός: 

• Μικροϋπολογιστής με τεχνικές προδιαγραφές επεξεργαστή συχνότητας 1 GHz ή ταχύτερο στα 32 ή 64 bit. 

• Μνήμη RAM 4GB (ελάχιστη) με προτεινόμενη τα 12GB. 

• Κάρτα οθόνης γραφικών 24-bit και οθόνη True color με ανάλυση 1360x1024. Για 3Δ σχεδίαση και κίνηση 

απαιτείται μνήμη RAM 2GB, μνήμη κάρτας 512 ΜΒ και ο επεξεργαστής 3 GHz. 

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

το AutoCAD μέσω Internet ο οδηγός αυτός δεν είναι απαραίτητος. 

• Σκληρός δίσκος με ελεύθερο χώρο 4 GΒ (για πλήρη εγκατάσταση). 

• Χώρος ελεύθερος στο δίσκο για εναλλαγή (swap) τουλάχιστον 30 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 ψηφιοπινακίδας. 

• Κάρτα δικτύου για σύνδεση σε δίκτυο πολλών χρηστών ή στο Internet. 

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

Λογισμικό (Software):  

• Έκδοση 2017 του AutoCAD με κωδικοποίηση είτε 32-bit είτε 64-bit. 

• Microsoft Windows 10 (desktop OS), 8.1 ή 7 SP1. 

• Το πρόγραμμα – φυλλομετρητή Internet Explorer, έκδοσης 9 ή νεώτερο. 

1.2 Εγκατάσταση του AutoCAD 

Το AutoCAD 2017 διατίθεται (συνήθως) σε 1 DVD. Για να εγκαταστήσετε το AutoCAD καλό είναι να τερματί-

σετε όλες τις εφαρμογές των Windows και να τοποθετήσετε το DVD στον οδηγό. Κλείνοντας τη θύρα του οδηγού 

του DVD, εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου που σας προτρέπει να ξεκινήσετε την εγκατάσταση του AutoCAD. 

 

Αν δε λειτουργήσει αυτή η δυνατότητα πατήστε στο κουμπί Έναρξη (  ), ανοίξτε το παράθυρο 

Υπολογιστής, και στη συνέχεια ανοίξτε τον οδηγό του DVD και εντοπίστε το εικονίδιο Set-
up.exe, που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα εγκατάστασης του AutoCAD. Κάντε διπλό κλικ πάνω στο 

εικονίδιο αυτό, οπότε θα ξεκινήσει η εγκατάσταση του προγράμματος, αφού μεσολαβήσει ένα ακό-

μη πλαίσιο διαλόγου για να επιβεβαιώσετε ότι το εκτελούμενο πρόγραμμα έχει την άδειά σας να ε-

γκατασταθεί. 

Εναλλακτικά μπορείτε να το «κατεβάσετε» από το Internet, σε συμπιεσμένη μορφή, οπότε ακολουθείτε μια δια-

δικασία αποσυμπίεσης σε κάποιον από τους φακέλους του υπολογιστή σας και ξεκινάτε τη διαδικασία της εγκα-

τάστασης. 

Στην αρχή της εγκατάστασης εμφανίζεται το παράθυρο – πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται στην Εικόνα 1.1, το ο-

ποίο σας προτείνει διάφορες εργασίες για το AutoCAD 2017.  
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Εικόνα 1.1:  Το κεντρικό πλαίσιο διαλόγου εργασιών του AutoCAD 2017. 

Μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια για την εγκατάσταση πατώντας στο Installation Help, πληροφορίες για 

τις απαιτήσεις του συστήματος από άποψη εξοπλισμού κάνοντας κλικ στο System Requirements ή να δια-

βάσετε γενικές πληροφορίες για το AutoCAD 2017 κάνοντας κλικ στο Readme.  

Για εγκατάσταση στο τρέχον μηχάνημα, κάνετε κλικ στην επιλογή Install on this computer. 

� Για να εγκατασταθεί σωστά το AutoCAD πρέπει να μην εκτελούνται άλλες εφαρμογές. Στα Windows 7, 8 και 

10 η εγκατάσταση δεν επηρεάζεται από τις ανοιχτές εφαρμογές που έχετε, αλλά καλό είναι να τις κλείνετε. 

Εκτός από το κλείσιμο των ανοιχτών εφαρμογών που έχετε τη στιγμή της εγκατάστασης του AutoCAD 2017, 

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 υπάρ-

χουν άλλες ανοιχτές εφαρμογές σε κάποιες από τις εκδόσεις των Windows, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, εμφανί-

ζεται ένα νέο πλαίσιο διαλόγου με τις εφαρμογές που απασχολούν τον υπολογιστή και την προτροπή για κλεί-

σιμο των εφαρμογών 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 περιέχει και τα προγράμματα αυτά. 

Αν εγκαθιστάτε το AutoCAD για πρώτη φορά, εμφανίζεται νέο πληροφοριακό παράθυρο (δείτε την Εικόνα 1.2), 

στο οποίο αναφέρονται όλοι οι όροι παραχώρησης άδειας για τη χρήση του AutoCAD.  

Καλό είναι, να ρίξετε μία ματιά στους όρους αυτούς, πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση του AutoCAD. Οι ό-

ροι χρήσης συνήθως εμφανίζονται στη γλώσσα της χώρας που έχετε επιλέξει από τον πτυσσόμενο κατάλογο επι-

λογών Country or Region:, (η οποία αναγνωρίζεται αυτόματα από την έκδοση ή από τις ρυθμίσεις των 

Windows που έχουν γίνει για το μηχάνημά σας). Αν η γλώσσα δεν ομιλείται παγκοσμίως από ευρύ πληθυσμό, τό-

τε αντικαθίσταται 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 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. 
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Εικόνα 1.2:  Πλαίσιο διαλόγου για αποδοχή των όρων χρήσης του προγράμματος. 

Εμφανίζεται ένα νέο πλαίσιο διαλόγου (δείτε την Εικόνα 1.3), όπου πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα του προϊόντος 

από το πτυσσόμενο μενού Product language.  

 

Εικόνα 1.3:  Πλαίσιο διαλόγου για δήλωση των στοιχείων του προγράμματος. 
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� Θυμηθείτε ότι σε οποιαδήποτε φάση της εγκατάστασης μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία 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 (μέ-

χρι να φτάσετε στο προηγούμενο πλαίσιο διαλόγου που θέλετε).  

Για να συνεχίσει η εγκατάσταση, πρέπει να πατήσετε στο κουμπί Next.  

Σ’ αυτό το πλαίσιο διαλόγου μπορείτε να ορίσετε το φάκελο εγκατάστασης του AutoCAD στο πλαίσιο πληκτρο-

λόγησης Product install path ή να χρησιμοποιήσετε το κουμπί  Browse για να ορίσετε με πλαίσιο δια-

λόγου το φάκελο εγκατάστασης. Θα εμφανιστεί νέο πλαίσιο διαλόγου (δείτε την Εικόνα 1.4), στο οποίο είτε μπο-

ρείτε να αναζητήσετε έναν ήδη υπάρχοντα φάκελο, είτε να πληκτρολογήσετε κάποιον άλλο οδηγό δίσκου και νέο 

όνομα φακέλου (ο οποίος θα δημιουργηθεί στην πορεία της εγκατάστασης, εμφανίζοντας ένα επιπρόσθετο πλαί-

σιο διαλόγου για επιβεβαίωση δημιουργίας νέου φακέλου) και να πατήσετε στο OK. 

Στο πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται στην Εικόνα 1.3 εμφανίζεται και ο απαιτούμενος χώρος δίσκου σε σχέση με 

τη χωρητικότητα του σκληρού δίσκου του υπολογιστή που εργάζεστε στην ενότητα Disk space xxxGB re-
quired / xxxGB available. 

Η εγκατάσταση του AutoCAD γίνεται εξ ορισμού μέσα στο φάκελο "Program Files\Autodesk\", όπου 

δημιουργείται αυτόματα ο υποφάκελος "AutoCAD 2017". Αν θέλετε, να αλλάξετε φάκελο κάνετε κλικ στο 

Browse και στο πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται στην Εικόνα 1.4 δηλώνετε νέο φάκελο (όπως, π.χ., 

"e:\AutoCAD 2017").  

 

Εικόνα 1.4:  Ορισμός νέου δίσκου και φακέλου για την εγκατάσταση του AutoCAD 2017. 

� Σ' αυτό το βιβλίο όλες οι αναφορές θα γίνονται στον εξ ορισμού φάκελο εγκατάστασης, που είναι ο 

"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017". 

Πατώντας στο ΟΚ ακολουθεί ένα ακόμη πλαίσιο διαλόγου στο οποίο εντοπίζεται αν υπάρχει διαθέσιμη έκδοση 

βελτίωσης (Service Pack), με την προϋπόθεση ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Ακολουθεί ένα τελευταίο 

πλαίσιο διαλόγου το οποίο είναι καθαρά πληροφοριακό, σχετικά με την ολοκλήρωση της αρχικής διευθέτησης 

τους προϊόντος. 

Στη συνέχεια, πατάτε στο κουμπί Install, για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση του AutoCAD. 

Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του AutoCAD πατάτε στο κουμπί Install στην Εικόνα 1.3. 

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του λειτουργικού σας συστήματος των Windows και τις ρυθμίσεις του Internet Explor-

er, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κι άλλα πλαίσια διαλόγου που μπορεί να σας πληροφορούν για αντικατάσταση 

γραμματοσειρών, κ.ά.  

� Δεν υπάρχει τυπική και ενιαία αντιμετώπιση όλων αυτών των θεμάτων, γι’ αυτό διαβάστε τις οδηγίες των 

πλαισίων διαλόγου και πράξτε κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη σας και τις άλλες εφαρμογές που υπάρ-

χουν εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας. 

Στην Εικόνα 1.5 φαίνεται το πλαίσιο διαλόγου που δείχνει την πορεία της εγκατάστασης του προγράμματος. 

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και η αντιγραφή όλων των προγραμμάτων στο σκληρό δίσκο, και γίνουν οι 

απαραίτητες ρυθμίσεις για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος, εμφανίζεται ένα πλαίσιο στο οποίο αναφέρε-

ται ότι η εγκατάσταση έγινε επιτυχώς και πρέπει να πατήσετε στο Finish. 
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Εικόνα 1.5:  Πλαίσιο διαλόγου με ένδειξη της πορείας εγκατάστασης του AutoCAD. 

1.3 Πώς εγκαταστάθηκε το AutoCAD στο δίσκο σας 

 

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα διαπιστώσετε ότι στην επιφάνεια εργασίας έχει δημιουρ-

γηθεί αυτόματα το διπλανό εικονίδιο, το οποίο αποτελεί συντόμευση για την εκτέλεση του Auto-

CAD. Μπορείτε να εκτελέσετε το πρόγραμμα, είτε με διπλό, είτε με απλό κλικ του αριστερού πλή-

κτρου του ποντικιού
*

 πάνω στο εικονίδιο (συντόμευση – shortcut) του AutoCAD. 

Ταυτόχρονα έχει δημιουργηθεί και μια ομάδα προγραμμάτων (φάκελος εργασίας
**

) με την επωνυμία AutoCAD 
2017, από την οποία εκτελείτε το πρόγραμμα, αν πατήσετε από τη γραμμή εργασιών με τη σειρά στις διαταγές 

Έναρξη (  ) � Όλα τα προγράμματα � Autodesk � AutoCAD 2017 � AutoCAD 2017. 

Στην ίδια ομάδα έχουν τοποθετηθεί και επιπλέον βοηθητικά προγράμματα, καθώς και έγγραφα τεκμηρίωσης του 

AutoCAD 2017.  

Με την εγκατάσταση του προγράμματος AutoCAD, δημιουργήθηκε αυτόματα και ο φάκελος "AutoCAD 
2017", μέσα στο φάκελο "Program Files\Autodesk" του δίσκου (π.χ., C:\) που επιλέξατε για την εγκα-

τάσταση του AutoCAD. Επίσης, έχουν δημιουργηθεί και οι απαραίτητοι υποφάκελοι, όπως φαίνεται στην Εικόνα 

1.6. Σε κάθε φάκελο και υποφάκελο, έχουν τοποθετηθεί τα αναγκαία εκτελέσιμα και βοηθητικά αρχεία για τη λει-

τουργία του AutoCAD. 

Σημειώστε ότι η διαδρομή του φακέλου που εμφανίζεται στην Εικόνα 1.6 είναι η: Υπολογιστής � Τοπικός 
δίσκος (C:) � Αρχεία Εφαρμογών � Autodesk � AutoCAD 2017. 

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. 

                                            

*

  Η χρήση του ποντικιού θα αναφέρεται για δεξιόχειρες χρήστες. Αν κάποιος είναι αριστερόχειρας μπορεί να ρυθμίσει το ποντίκι από τις γενικές ρυθμίσεις 

των Windows. 
**

  Ο φάκελος εργασίας αναφέρεται μόνο στο περιβάλλον εργασίας των Windows, περιέχει τις συντομεύσεις των προγραμμάτων, και είναι διαφορετικός από 

το φάκελο – κατάλογο του δίσκου που αντιγράφηκαν τα αρχεία του AutoCAD.  
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Εικόνα 1.6:  Η εγκατάσταση του AutoCAD 2017 στο δίσκο μας. 

1.4 Απεγκατάσταση – Συντήρηση του AutoCAD. 

Για να απεγκαταστήσετε το AutoCAD από το μηχάνημά σας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το γενικό πρόγραμμα 

απεγκατάστασης των Windows. Για την εκτέλεση του προγράμματος πατήστε από τη γραμμή εργασιών στις επι-

λογές Έναρξη � Πίνακας ελέγχου. Στο νέο παράθυρο που θα εμφανιστεί, εκτελέστε το πρόγραμμα Προ-
σθαφαίρεση προγραμμάτων.  

Εμφανίζεται ένα παράθυρο, για να επιλέξετε τα προγράμματα που θέλετε να απεγκαταστήσετε (δείτε την Εικόνα 

1.7). Επιλέξτε το AutoCAD 2017 και πατήστε στο κουμπί Κατάργηση/αλλαγή. 

 

Εικόνα 1.7:  Επιλογή προγράμματος για Αλλαγή ή Κατάργηση. 
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Εικόνα 1.8:  Πλαίσιο διαλόγου για απεγκατάσταση ή επανεγκατάσταση του ΑutoCAD. 

Θα εμφανιστεί νέο πλαίσιο διαλόγου (δείτε την Εικόνα 1.8). Σ’ αυτό το πλαίσιο διαλόγου επιλέγετε αν θέλετε 

προσθήκη ή κατάργηση κάποιων λειτουργιών του AutoCAD (Add or Remove Features), επανεγκατάστα-

ση ή επισκευή του AutoCAD (Reinstall or Repair) ή απεγκατάσταση του AutoCAD (Uninstall).  

Ανάλογα με το ποια επιλογή θα επιλέξετε, θα επακολουθήσουν και τα αντίστοιχα πλαίσια διαλόγου.  

Αν διαλέξετε την απεγκατάσταση του AutoCAD εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται στην Εικόνα 1.9, 

στο οποίο κάνετε κλικ στο κουμπί Uninstall.  

 

Εικόνα 1.9:  Πλαίσιο διαλόγου για αρχή της απεγκατάστασης του AutoCAD. 

Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα νέο πλαίσιο διαλόγου στο οποίο πρέπει να επιβεβαιώσετε την απεγκατάσταση – κα-

τάργηση του AutoCAD, πατώντας στο Ναι. 
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Μετά το τέλος της διαδικασίας της απεγκατάστασης θα διαπιστώσετε, ότι τα προγράμματα έχουν διαγραφεί από 

το δίσκο σας, έχουν αφαιρεθεί οι φάκελοι εργασίας των Windows και έχει διαγραφεί και το εικονίδιο του Auto-

CAD από την επιφάνεια εργασίας. 

Στο δίσκο σας θα έχουν μείνει μόνον οι φάκελοι, που περιέχουν δικά σας αρχεία (όπως π.χ., αρχεία περιγραφής 

τύπων γραμμών, τύπων πολλαπλών γραμμών, μορφών διαγράμμισης, κ.ά.). Αυτούς τους φακέλους πρέπει να τους 

διαγράψετε εκ των υστέρων χειρωνακτικά, αν δεν τους θέλετε πλέον.  

� Πριν προχωρήσετε στην απεγκατάσταση του AutoCAD 2017, βεβαιωθείτε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μεταφορά 

του κωδικού χρήσης αρχικά στους διακομιστές της Autodesk και στη συνέχεια στο νέο μηχάνημα που θα ερ-

γαστείτε με το AutoCAD. Με τη μεταφορά του κωδικού χρήσης θα ασχοληθούμε στην ενότητα 15.5. Αν θε-

λήσετε να χρησιμοποιήσετε το AutoCAD στο ίδιο μηχάνημα στο μέλλον, μπορείτε να τον "ανασύρετε" από 

τους διακομιστές της Autodesk. 

1.5 Η πρώτη εκτέλεση του 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 εργα-

σιών των Windows, είτε από το εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας, είτε από την εύρεση των προγραμμάτων για 

τα Windows 8.  

Αν στον υπολογιστή σας υπάρχουν εγκατεστημένες και προηγούμενες του 2017 εκδόσεις, θα εμφανιστεί το πλαί-

σιο διαλόγου που φαίνεται στην Εικόνα 1.10 για να μεταφέρετε τυχόν προσαρμοσμένα στοιχεία∗, όπως είναι οι 

προσαρμοσμένοι τύποι γραμμής, οι προσαρμοσμένες διαγραμμίσεις και το προσαρμοσμένο αρχείο παραμέτρων 

του AutoCAD, το “acad.pgp”.  

 

Εικόνα 1.10:  Πλαίσιο διαλόγου για μεταφορά προσαρμοσμένων στοιχείων από προηγούμενες εκδόσεις  

στο AutoCAD 2017. 

Από τον πτυσσόμενο κατάλογο επιλογών Migrate settings and files from a previous re-
lease: επιλέγετε την έκδοση από την οποία θέλετε να γίνει η μεταφορά των προσαρμοσμένων στοιχείων, ενώ 

από τη λίστα – πίνακα των διαθέσιμων στοιχείων επιλέγετε ποια στοιχεία θέλετε να μεταφερθούν. 

                                            

∗

  Το AutoCAD είναι ένα πλήρως παραμετρικό πρόγραμμα. Για να το προσαρμόσετε στις απαιτήσεις σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε το βιβλίο μου με τίτλο 

"Προσαρμόστε το AutoCAD στις απαιτήσεις σας" που κυκλοφορεί με τις εκδόσεις ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΘΜΟΣ. 
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Αν θέλετε να κάνετε τώρα αυτή τη μεταφορά, πατήστε στο κουμπί . Αν θέλετε να το μελετήσετε καλύτερα το 

θέμα, πατήστε στο κουμπί  και μπορείτε να εμφανίσετε αργότερα το ίδιο πλαίσιο διαλόγου εκτελώντας την ε-

ντολή από τις επιλογές Έναρξη � Όλα τα προγράμματα � Autodesk � AutoCAD 2017 � Mi-
grate Custom Settings � Migrate From a Previous Release. 

Το επόμενο πλαίσιο διαλόγου φαίνεται στην Εικόνα 1.11. 

 

Εικόνα 1.11:  Πλαίσιο διαλόγου για επιλογή τύπου άδειας. 

Αν στην Εικόνα 1.11 κάνετε κλικ στην επιλογή Enter a Serial Number, «μπαίνετε» στη διαδικασία λή-

ψης της άδειας χρήσης από την Autodesk. Για να συνεχίσετε τη λήψη άδειας χρήσης κάνετε κλικ στο κουμπί I 
Agree στην Εικόνα 1.12. 

 

Εικόνα 1.12:  Πλαίσιο διαλόγου για συμφωνία με τους όρους χρήσης του AutoCAD. 
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Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου (Εικόνα 1.13) που σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε κω-

δικό ενεργοποίησης πατώντας στο κουμπί Activate ή να εκτελέσετε το AutoCAD χωρίς κωδικό ενεργοποίη-

σης (συνήθως σάς δίνεται περίοδος 30 ημερών για χρήση του AutoCAD χωρίς κωδικό) πατώντας στο κουμπί 

Run (στα αριστερά).  

 

Εικόνα 1.13:  Πλαίσιο διαλόγου για εκτέλεση ή για λήψη κωδικού ενεργοποίησης του AutoCAD. 

 

Εικόνα 1.14:  Πλαίσιο διαλόγου για συμπλήρωση του κλειδιού και του σειριακού αριθμού. 
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Στο επόμενο πλαίσιο διαλόγου (δείτε την Εικόνα 1.14) συμπληρώνετε το σειριακό αριθμό και το κλειδί του προ-

ϊόντος και πατάτε στο Next.  

Αν πατήσετε στο Next και δεν έχετε συνδεθεί μέσω Internet, θα εμφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται 

στην Εικόνα 1.15.  

 

Εικόνα 1.15:  Πλαίσιο διαλόγου για συμπλήρωση του κλειδιού και του σειριακού αριθμού. 

 

Εικόνα 1.16:  Πλαίσιο διαλόγου για δήλωση λογαριασμού που θα ενεργοποιηθεί το AutoCAD. 
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Αν συνδεθείτε στο Internet και πατήσετε στο κουμπί Next εμφανίζονται μια σειρά πλαισίων διαλόγου που θα 

δούμε στη συνέχεια και τελικά, εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται στην Εικόνα 1.16 για να δηλώσετε 

το μηχάνημα (λογαριασμό) στο οποίο θα χορηγηθεί η άδεια χρήσης του AutoCAD.  

 

Εικόνα 1.17:  Πλαίσιο διαλόγου για εναλλακτικό τρόπο απόκτησης κωδικού ενεργοποίησης για χρήση του AutoCAD. 

 

Εικόνα 1.18:  Συμπλήρωση του κωδικού ενεργοποίησης του AutoCAD 2017. 
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Αν στην Εικόνα 1.15 ενεργοποιήσετε την επιλογή Request an activation code using an of-
fline method και πατήσετε στο Next, θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται στην Εικόνα 1.17, το 

οποίο σας πληροφορεί ότι πρέπει να συνδεθείτε στο Internet και να ζητήσετε τον κωδικό ενεργοποίησης. 

Οι άλλες εναλλακτικές μέθοδοι που υπήρχαν στις προηγούμενες εκδόσεις του AutoCAD (μέσω ταχυδρομείου ή 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) δεν υφίστανται στο 2017. 

Πατώντας στο Close εμφανίζεται το περιβάλλον εργασίας του AutoCAD 2017, θέμα με το οποίο θα ασχολη-

θούμε στα επόμενα Κεφάλαια, αλλά το AutoCAD δεν έχει πάρει κωδικό ενεργοποίησης. 

Την επόμενη φορά που θα εκτελέσετε το AutoCAD, στο πλαίσιο διαλόγου στην Εικόνα 1.15 θα επιλέξετε αν θα 

μπείτε στη διαδικασία απόκτησης κωδικού ενεργοποίησης μέσω σύνδεσης στο Internet (Connect now and 
activate) ή θα εισάγετε τον κωδικό ενεργοποίησης (I have an activation code from 
Autodesk), τον οποίο τον έχετε ήδη αποκτήσει από προηγούμενη όμοια διαδικασία. 

Στη δεύτερη περίπτωση θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται στην Εικόνα 1.18 για να εισάγετε τον 

κωδικό ενεργοποίησης του AutoCAD 2017. 

Πατώντας στο Next θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου με ευχαριστίες από την Autodesk για την ενεργοποίηση 

του AutoCAD και εμφανίζεται το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος. 

Είστε πλέον έτοιμοι να δουλέψετε με το AutoCAD 2017. 

 



 

 



 

Κεφάλαιο 2 

Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD 

2.1 Τα βασικά στοιχεία της οθόνης εργασίας του AutoCAD 

Στο AutoCAD 2017 εμφανίζεται η αρχική οθόνη που φαίνεται στην Εικόνα 2.1 και η οποία εμφανίζει την καρτέ-

λα Start και αποτελείται από τις ενότητες Create και Learn. 

 

Εικόνα 2.1: Η αρχική οθόνη του AutoCAD 2017 με εμφανή την ενότητα Create. 

Από την ενότητα Create μπορείτε να κάνετε διάφορες εργασίες, όπως το άνοιγμα ενός πρόσφατα επεξεργασμέ-

νου αρχείου (από την ομάδα Recent Documents ή το κουμπί Open Files) ή τη δημιουργία ενός νέου σχε-

δίου με βάση κάποιο πρότυπο σχέδιο (από τον πτυσσόμενο κατάλογο Templates ή με χρήση του εξ ορισμού 

προτύπου πατώντας στο κουμπί Start Drawing). 

 

Εικόνα 2.2: Η ενότητα Learn της αρχικής οθόνης του AutoCAD 2017. 




