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Ύλη Μαθημάτων Syllabus Autocad 2D 2009 

1. Άνοιγμα εφαρμογισ CAD και το περιβάλλον τθσ 

2. Ρφκμιςθ παλετϊν εργαλείων 

3. Λειτουργία και προςαρμογι γραμμισ κατάςταςθσ 

4. Εκτζλεςθ εντολϊν ςτο AutoCAD από το πλθκτρολόγιο 

5. Εκτζλεςθ εντολϊν με το ποντίκι από τισ γραμμζσ εργαλείων, το πτυςςόμενο μενοφ Α και 

τθν κορδζλα εργαςιϊν 

6. Ο ρόλοσ του ποντικιοφ ςτο AutoCAD 

7. Σα πλαίςια διαλόγου ςτο AutoCAD 

8. Σα πλαίςια διαλόγου που διαπραγματεφονται αρχεία ςτο AutoCAD 

9. Δθμιουργία νζου ςχεδίου ςτο AutoCAD 

10. Αποκικευςθ ςχεδίων ςτο AutoCAD 

11. Άνοιγμα ςχεδίων ςτο AutoCAD 

12. Όρια ςχεδίου 

13. Μονάδεσ ςχεδίαςθσ 

14. υςτιματα ςυντεταγμζνων 

15. χεδίαςθ με ςυντεταγμζνεσ 

16. Αναίρεςθ εντολϊν και Ακφρωςθ αναίρεςθσ 

17. χεδίαςθ με το ποντίκι – Ενεργοποίθςθ βθματικισ ζλξθσ – κίνθςθσ και διαφανείσ 

(transparent) εντολζσ 

18. Ορκογωνικι ςχεδίαςθ – υνδυαςμόσ πλθκτρολογίου και ποντικιοφ – Ανίχνευςθ 

κατευκφνςεων 

19. θμεία ζλξθσ αντικειμζνων – Object snap 

20. Ειδικόσ εντοπιςμόσ ςθμείων 

21. Ρφκμιςθ απόψεων ςχεδίου 

22. Ρφκμιςθ και χειριςμόσ απόψεων ςχεδίου 

23. Ανανζωςθ και επαναςχεδίαςθ ςχεδίου 

24. τρϊςεισ: κοπιμότθτα και Διαχείριςθ 
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25. Ιδιότθτεσ ςτρϊςεων 

26. Καταςτάςεισ ςτρϊςεων 

27. Ιδιότθτεσ αντικειμζνων 

28. χεδίαςθ ςθμείων και ευκυγράμμων τμθμάτων 

29. Ευκείεσ και θμιευκείεσ 

30. Κφκλοι 

31. Σόξα 

32. Πολφγραμμα 

33. Πολφγραμμα με καμπφλεσ 

34. Δακτφλιοι και Κανονικά πολφγωνα 

35. Ορκογϊνια παραλλθλόγραμμα 

36. Πολφγραμμα από κλειςτζσ περιοχζσ 

37. Ελλείψεισ 

38. Kαμπφλεσ παρεμβολισ ςθμείων – splines 

39. Πολφγραμμα επιςιμανςθσ περιοχϊν – revcloud 

40. Γενικζσ αρχζσ επεξεργαςίασ αντικειμζνων – Επιλογι αντικειμζνων 

41. Ειςαγωγι ςτθν ομαδικι επιλογι αντικειμζνων 

42. Περιςςότερεσ δυνατότθτεσ ςτθν ομαδικι επιλογι αντικειμζνων 

43. Χριςθ κριτθρίων ςτθν επιλογι 

44. Διαγραφι, επαναφορά και μετατόπιςθ αντικειμζνων 

45. Πανομοιότυπθ αναπαραγωγι (αντιγραφι) και ομοιόκετθ αναπαραγωγι αντικειμζνων 

46. Εκμετάλλευςθ των ευκολιϊν των Windows ςε αντιγραφι και μεταφορά αντικειμζνων 

47. Εφαρμογι τόξου ςυνάρμοςθσ – ςτρογγυλλζματοσ (Fillet) 

48. Πλαγιότμθςθ ευκυγράμμων τμθμάτων (Chamfer) 

49. Διαγραφι τμθμάτων (μερικι διαγραφι) αντικειμζνων – πάςιμο αντικειμζνων 

50. Αποκοπι τμθμάτων αντικειμζνων με χριςθ ορίων (Trim) 

51. Προζκταςθ αντικειμζνων με χριςθ ορίων (Extend) 
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52. Περιςτροφι αντικειμζνων 

53. Αλλαγι κλίμακασ αντικειμζνων 

54. υμμετρικά (κατοπτρικά) ωσ προσ άξονα αντικείμενα 

55. Αλλαγι μικουσ αντικειμζνων 

56. Ορκογωνικζσ διατάξεισ αντικειμζνων 

57. Κυκλικζσ διατάξεισ αντικειμζνων 

58. Επεξεργαςία πολυγράμμων 1ο μζροσ 

59. Επεξεργαςία πολυγράμμων μζροσ 2ο 

60. Διάλυςθ (διάςπαςθ) ςφνκετων αντικειμζνων 

61. Ενοποίθςθ τόξων και ευκυγράμμων τμθμάτων 

62. Επιμικυνςθ ι βράχυνςθ (τζντωμα) αντικειμζνων – Η εντολι Stretch 

63. Επεξεργαςία αντικειμζνων με τθ χριςθ λαβϊν – Grips 

64. Μεταφορά ιδιοτιτων αντικειμζνων με τθν εντολι matchprop 

65. Ρφκμιςθ ιδιοτιτων αντικειμζνων με τθν εντολι properties 

66. Κείμενο απλισ ςειράσ και ςτυλ γραφισ κειμζνου 

67. Επεξεργαςία κειμζνου απλισ ςειράσ και ςτοίχιςθ 

68. Κείμενο παραγράφων – Δθμιουργία και μορφοποίθςθ 

69. Διόρκωςθ κειμζνων και ειςαγωγι μορφοποιθμζνου κειμζνου 

70. Ειςαγωγι ςτθν δθμιουργία Μπλοκ 

71. Περιςςότερεσ δυνατότθτεσ κατά τθν δθμιουργία και ειςαγωγι Μπλοκ 

72. Αυτόνομα εξωτερικά μπλοκ 

73. Επαναχρθςιμοποίθςθ ςτοιχείων από υπάρχοντα ςχζδια - Η εντολι adcenter 

74. Ειςαγωγι ςτα χαρακτθριςτικά των μπλοκ - Attributes 

75. Περιςςότερεσ δυνατότθτεσ με τα χαρακτθριςτικά των μπλοκ - Attributes 

76. Διόρκωςθ χαρακτθριςτικϊν μπλοκ 

77. Εξαγωγι χαρακτθριςτικϊν μπλοκ ςε εξωτερικό αρχείο 

78. Εξαγωγι ιδιοτιτων αντικειμζνων ςε εξωτερικό αρχείο 
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79. Διαίρεςθ αντικειμζνων ςε ίςα τμιματα ι ίςεσ αποςτάςεισ 

80. Διαγραμμίςεισ μζροσ 1ο 

81. Διαγραμμίςεισ μζροσ 2ο 

82. Χρωματικά διαβακμιςμζνεσ διαγραμμίςεισ (Gradient), διαγράμμιςθ με παλζτεσ και 

επεξεργαςία διαγραμμίςεων (hatchedit) 

83. Οριηόντια, κατακόρυφθ και ευκυγραμμιςμζνθ διαςταςιολόγθςθ 

84. Διαςταςιολόγθςθ γωνιϊν, κφκλων και τόξων 

85. Διαςταςιολόγθςθ αναφοράσ, οδθγοφ, ςυνεχόμενθ και βαςικισ γραμμισ 

86. Διαχείριςθ και επεξεργαςία των ςτυλ διαςταςιολόγθςθσ 

87. Επεξεργαςία των ςτυλ διαςταςιολόγθςθσ – Μζροσ 2ο 

88. Διαχείριςθ των ςτυλ διαςταςιολόγθςθσ – 3ο 

89. Διόρκωςθ διαςτάςεων – 1ο μζροσ 

90. Διόρκωςθ διαςτάςεων – 2o μζροσ 

91. Λιψθ πλθροφοριϊν 

92. Ενςωμάτωςθ αρχείων άλλων εφαρμογϊν - Τπερςυνδζςεισ 

93. Ειςαγωγι και Εξαγωγι ςε αρχεία άλλθσ μορφισ 

94. Ειςαγωγι ςτθν εκτφπωςθ 

95. Ειςαγωγι ςτισ διατάξεισ εκτφπωςθσ 

96. Χϊροσ χαρτιοφ, χϊροσ μοντζλου, διαχείριςθ viewports και διατάξεων εκτφπωςθσ 

97. Ρφκμιςθ διατάξεων εκτφπωςθσ 

98. Μετονομαςία και απόρριψθ επϊνυμων ςτοιχείων 


