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Κεφάλαιο 3

Οι Βασικές Αρχές
Σχεδίασης µε το AutoCAD
3.1 Ο χειρισµός των εντολών του AutoCAD
Για να δουλέψουµε µε το AutoCAD, πρέπει να γνωρίζουµε τις εντολές του, πώς αυτές εκτελούνται, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθεµιάς εντολής.

Πώς εκτελούνται οι εντολές του AutoCAD
Για να εκτελεστεί µία εντολή πρέπει, στην τελευταία γραµµή της περιοχής εντολών (command area - στο κάτω µέρος της οθόνης), να υπάρχει ΜΟΝΟΝ η λέξη "Command:" και τίποτε άλλο.
Η εκτέλεση των εντολών του AutoCAD γίνεται µε τους εξής τρόπους:
Από το πληκτρολόγιο.
Πληκτρολογώντας ολόκληρο το όνοµα της εντολής ή το ψευδώνυµό της και πατώντας το
Enter. Ψευδώνυµο ή σύντµηση εντολής είναι ένα, δύο ή το πολύ τρία γράµµατα από την
εντολή, που ισοδυναµούν µε την ίδια την εντολή. Τα ψευδώνυµα και η αντιστοιχία τους
µε τις εντολές δίνονται συνοπτικά στο Παράρτηµα Β.
Εκτός από τα δύο κλασικά πλήκτρα Enter στο πληκτρολόγιο (ένα στην κεντρική οµάδα
των πλήκτρων που έχει πάνω του το σύµβολο ↵ και ένα στην κάτω δεξιά άκρη της αριθµοπινακίδας), σαν Enter λειτουργεί και το πλήκτρο κενού διαστήµατος (spacebar). Το
πλήκτρο αυτό δε λειτουργεί σαν Enter (αποδοχή και εκτέλεση εντολής) µόνο στις περιπτώσεις πληκτρολόγησης κειµένου ή κειµένου διαστάσεων.
Εκτός των παραπάνω, και το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού λειτουργεί σαν πλήκτρο αποδοχής και εκτέλεσης εντολής (Enter). Αν, δηλαδή, πληκτρολογήσετε το όνοµα της
εντολής και µετά πατήσετε το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού, θα έχετε ακριβώς το ίδιο
αποτέλεσµα, όπως αν είχατε χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε από τα τρία πλήκτρα του
πληκτρολογίου που αντιστοιχούν στο Enter. Από το AutoCAD 2000 και µετά το δεξιό
πλήκτρο του ποντικιού έπαιζε το ρόλο του Enter µόνο στην αποδοχή και εκτέλεση των
πληκτρολογηµένων εντολών και επιλογών. Από το AutoCAD 2004 και µετά το δεξιό
πλήκτρο του ποντικιού µπορεί ταυτόχρονα να παίζει το ρόλο του Enter και να εµφανίζει και αναδυόµενο µενού, ανάλογα µε τις ρυθµίσεις που θα κάνουµε στο πλαίσιο διαλόγου Right-click Customization που εµφανίζεται µε την οµώνυµη επιλογή
της καρτέλας User Preferences της εντολής options (δείτε την Εικόνα 3.5).
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Από το AutoCAD 2006 και µετά ό,τι πληκτρολογείτε καθώς και τα προτρεπτικά µηνύµατα των εντολών εµφανίζονται τόσο στην περιοχή εντολών και προτρεπτικών µηνυµάτων
(αν αυτή είναι εµφανής), όσο και στο ταµπελάκι σταυρονήµατος, όπως φαίνεται στην
Εικόνα 3.1, αρκεί να έχουµε ενεργοποιηµένο το βοήθηµα της δυναµικής εισαγωγής δεδοµένων (Dynamic Input – DYN – που θα δούµε στην παράγραφο 3.8).

Εικόνα 3.1:

Προτρεπτικό µήνυµα στην περιοχή εντολών
και στο ταµπελάκι του σταυρονήµατος.

Με το ποντίκι και τα εργαλεία.
Πατώντας στο εικονίδιο της εντολής, µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού. Τα εικονίδια
των εντολών βρίσκονται στις αντίστοιχες γραµµές εργαλείων, οι οποίες εµφανίζονται και
µετακινούνται µε τον τρόπο που αναπτύχθηκε στην παράγραφο 2.3. Επειδή δε µπορείτε
να θυµάστε ποια εντολή αντιστοιχεί σε ποιο εικονίδιο, αν τοποθετήσετε το ποντίκι πάνω
στο εικονίδιο και το αφήσετε, χωρίς να πατήσετε κάποιο πλήκτρο, σε µερικά δευτερόλεπτα εµφανίζεται το όνοµα της εντολής που αντιστοιχεί στο εικονίδιο.
Αν το εικονίδιο της εντολής ανήκει σε πλευρικά πτυσσόµενη γραµµή εργαλείων, και δε
φαίνεται στην αρχική γραµµή, εκτελώντας την εντολή από το εικονίδιο (χρησιµοποιώντας
τη µέθοδο της ανάπτυξης της γραµµής), το εικονίδιο της εντολής παραµένει για τη συνέχεια εµφανές στην αρχική γραµµή εργαλείων, µέχρι να χρησιµοποιηθεί άλλο εικονίδιο
από την ίδια πλευρικά πτυσσόµενη γραµµή εργαλείων. Σε κάθε νέα εκτέλεση του
ΑutoCAD η µορφή των γραµµών εργαλείων είναι η αρχική.
Με το ποντίκι από το πτυσσόµενο µενού.
Από το πτυσσόµενο µενού (pull down menu) πρώτα µε επιλογή µίας ενότητας εντολών
και κατόπιν µε επιλογή της ίδιας της εντολής.
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Η επιλογή µίας ενότητας εντολών γίνεται µε επισήµανσή της (σύροντας το ποντίκι) και
πάτηµα του αριστερού πλήκτρου του ποντικιού.
Όταν δεξιά από τις επιλογές του πτυσσόµενου µενού υπάρχει ένα βελάκι που δείχνει προς
τα δεξιά ( ) σηµαίνει, ότι αν επιλέξετε την ενότητα αυτή, αναπτύσσεται προς τα δεξιά (όπου υπάρχει χώρος) και προς τα κάτω ένα νέο µενού επιλογών (δείτε την Εικόνα 3.2).
Εδώ πλέον, µπορείτε να δείξετε (τοποθετώντας και πατώντας το αριστερό πλήκτρο του
ποντικιού) την εντολή που θέλετε να εκτελέσετε.

Εικόνα 3.2:

Εκτέλεση εντολών από το πτυσσόµενο µενού.

Για την ανάπτυξη των επιλογών του πτυσσόµενου µενού µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
και το πληκτρολόγιο, ακολουθώντας τη µεθοδολογία των Windows. Κάθε επιλογή έχει
ένα υπογραµµισµένο γράµµα. Πατώντας το πλήκτρο Alt (και κρατώντας το πατηµένο) και το υπογραµµισµένο γράµµα της επιλογής αναπτύσσεται νέο µενού επιλογών.
Και στο νέο µενού υπάρχει ένα υπογραµµισµένο γράµµα σε κάθε εντολή ή επιλογή.
Πατώντας το πλήκτρο µε το υπογραµµισµένο γράµµα αυτόµατα εκτελείται η εντολή ή
αναπτύσσεται νέο µενού επιλογών.
Για να χρησιµοποιηθεί αυτός ο τρόπος, πρέπει το πληκτρολόγιο να είναι στους
λατινικούς χαρακτήρες.
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Στην Εικόνα 3.2 φαίνεται η ανάπτυξη µε τη χρήση του ποντικιού. Ο ισοδύναµος τρόπος µε το πληκτρολόγιο είναι µε πάτηµα των εξής πλήκτρων: "Alt+V", "3" και "P".
Όταν σε κάποια επιλογή του πτυσσόµενου µενού υπάρχουν τρεις τελείες "...", σηµαίνει
ότι η εντολή εκτελείται µε πλαίσιο διαλόγου (για τα πλαίσια διαλόγου δείτε την παράγραφο 3.2).
Συµβουλές για αποδοτική χρήση του πληκτρολογίου.
Με την ένδειξη Command: στην περιοχή εντολών (command area), πατώντας το ↵ επαναλαµβάνετε την τελευταία εντολή που έχει εκτελεστεί. Αν δεν έχετε εκτελέσει καµία εντολή (µόλις δηλαδή έχετε ξεκινήσει το AutoCAD) και πατήσετε το ↵, σας προσφέρεται
από το AutoCAD η βοήθεια (help).
Με την ένδειξη Command: στην περιοχή εντολών (command area), πατώντας το πάνω
βελάκι (↑) από το πληκτρολόγιο επαναφέρετε την τελευταία εντολή που έχετε πληκτρολογήσει και εκτελέσει (ή κάποια από τις επιλογές της). Με ξαναπάτηµα την προτελευταία,
κ.ο.κ. Γενικά, µε τα άνω (↑) και κάτω (↓) βελάκια ανακαλείτε τις προηγούµενες εντολές.
Με το πλήκτρο Esc καθαρίζετε τη γραµµή των εντολών. Αφού επαναφέρετε µία εντολή
στη γραµµή εντολών (command line), µε αριστερό (←) και δεξιό (→) βέλος µπορείτε να
πάτε σε οποιαδήποτε θέση της εντολής και να προσθέσετε ή να διαγράψετε γράµµατα. Αν,
για παράδειγµα, αντί για την εντολή options πληκτρολογήσετε "opions", η εντολή δε
θα εκτελεστεί γιατί έχετε ξεχάσει το γράµµα "t". Με το πάνω βελάκι, επαναφέρετε την
εντολή "opions", και πάτε το φωτεινό δροµέα µε το αριστερό βελάκι να αναβοσβήνει
πριν από το γράµµα "i". Εκεί, πληκτρολογείτε το "t", που έχετε ξεχάσει, και το γράµµα
προστίθεται στην παραπάνω εντολή "σπρώχνοντας" όλα τα υπόλοιπα γράµµατα προς τα
δεξιά, αρκεί να είστε σε κατάσταση "εισαγωγής κειµένου". Αν είστε σε κατάσταση "αντικατάστασης κειµένου", τότε ο,τιδήποτε πληκτρολογήσετε θα αντικαταστήσει τα γράµµατα που υπάρχουν. Η κατάσταση "εισαγωγής κειµένου" εναλλάσσεται µε την κατάσταση
"αντικατάστασης κειµένου", αν πατήσετε το πλήκτρο Insert. Με το πλήκτρο Delete
διαγράφετε γράµµατα από τα δεξιά του δροµέα, ενώ µε το backspace διαγράφετε
γράµµατα προς τα αριστερά του δροµέα.
Αν εµφανίσετε το παράθυρο κειµένου του AutoCAD (µε το πλήκτρο F2), µπορείτε (µε τη
βοήθεια της πλευρικής ράβδου κύλισης) να εµφανίσετε οποιαδήποτε από τις προηγούµενες 400 εντολές. Με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού µπορείτε να επιλέξετε την εντολή
που θέλετε και στη συνέχεια να πατήσετε το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού. Εµφανίζετε ένα
αναδυόµενο µενού επιλογών (δείτε την Εικόνα 3.3). Κάνοντας κλικ στην επιλογή Paste
To CmdLine (µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού), η εντολή µεταφέρεται στη γραµµή εντολών (command line). Στη συνέχεια πατώντας ↵, εκτελείτε την εντολή που επιλέξατε.
Αν από το αναδυόµενο µενού επιλέξετε την επιλογή Recent Commands, εµφανίζετε ένα
πλευρικά πτυσσόµενο µενού (δείτε την Εικόνα 3.3) που περιλαµβάνει τις τελευταίες έξι (6)
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εντολές που έχετε εκτελέσει (είτε µε το πληκτρολόγιο είτε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο), από
το οποίο µπορείτε να επιλέξετε και να εκτελέσετε την εντολή που θέλετε.

Εικόνα 3.3:

Επαναφορά εντολών από το παράθυρο κειµένου.

Ο ρόλος του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού
Το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού µπορεί να παίζει αποκλειστικά το ρόλο του Enter ή να εµφανίζει αναδυόµενο µενού ή να κάνει και τις δύο ενέργειες. Αυτό ρυθµίζεται µε το κουµπί
Right-click Customization που υπάρχει στην καρτέλα User Preferences της
εντολής options (δείτε την Εικόνα 3.4).
Πατώντας στο Right-click Customization, εµφανίζεται νέο πλαίσιο διαλόγου δείτε
την Εικόνα 3.5 στο οποίο µπορείτε να ρυθµίσετε τη συµπεριφορά του δεξιού πλήκτρου του
ποντικιού.
Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή Turn on time–sensitive right-click, µπορείτε
να ρυθµίσετε το χρονικό όριο πριν από το οποίο το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού δρα σαν Enter. Για παράδειγµα, αν ορίσετε τιµή χρονικού ορίου 250 milliseconds, αν το κλικ που θα κάνετε µε το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού είναι συντοµότερο από 250 milliseconds, το δεξιό
πλήκτρο του ποντικιού παίζει το ρόλο του Enter. Αν κρατήσετε το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού πατηµένο πάνω από 250 milliseconds, τότε αυτό θα εµφανίσει αναδυόµενο µενού. Είναι
µία παράµετρος που προστέθηκε στο AutoCAD 2004 και, αν τη συνηθίσετε, θα διαπιστώσετε
ότι είναι πολύ βολική.
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Εικόνα 3.4:

Η καρτέλα User Preferences της εντολής options για ρύθµιση
του ρόλου του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού.

Εικόνα 3.5:

Το πλαίσιο διαλόγου Right-click Customization.
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Με ενεργοποιηµένη την επιλογή Turn on time–sensitive right-click όλες οι
άλλες επιλογές είναι µη επιλέξιµες εκτός της ενότητας Edit Μode, στην οποία έχετε τη δυνατότητα να ρυθµίσετε αν το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού θα παίζει το ρόλο του Enter και θα
επαναλαµβάνει την τελευταία εντολή (Repeat Last Command) ή θα εµφανίζει αναδυόµενο µενού (Shortcut Menu), όταν έχετε προεπιλεγµένα αντικείµενα.
Αν απενεργοποιήσετε την επιλογή Turn on time–sensitive right-click µπορείτε να ρυθµίσετε την εξ ορισµού κατάσταση (Default Mode). Στην κατάσταση αυτή,
όταν δεν εκτελείτε κάποια εντολή ή δεν έχετε επιλεγµένα αντικείµενα, µπορείτε να ρυθµίσετε
το πάτηµα του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού να ισοδυναµεί µε Enter και να επαναλαµβάνει
την τελευταία εντολή (Repeat Last Command) ή να εµφανίζει αναδυόµενο µενού
(Shortcut Menu).
Ακόµη µπορείτε να ρυθµίσετε τη συµπεριφορά του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού, όταν εκτελείτε κάποια εντολή στην ενότητα Command Μode. Για τις εκτελούµενες εντολές µπορείτε να ορίσετε το πάτηµα του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού να σηµαίνει Enter, εµφάνιση πάντα αναδυόµενου µενού (Shortcut Menu: Always Enabled) ή εµφάνιση αναδυόµενου µενού µόνο στην περίπτωση που η εντολή έχει επιλογές και υποεπιλογές (Shortcut Menu: Enabled When Command Options Are Present).

Οι επιλογές των εντολών
Η εκτέλεση µίας εντολής εµφανίζει είτε πλαίσιο διαλόγου είτε επιλογές στην περιοχή εντολών και στην περιοχή σχεδίασης. Τις επιλογές µιας εντολής µπορείτε να τις δώσετε και από
το πληκτρολόγιο. Αυτές οι επιλογές εµφανίζονται στην περιοχή εντολών (command area) και
µάλιστα στην τελευταία γραµµή. Για παράδειγµα, όταν εκτελέσετε από το πληκτρολόγιο την
εντολή ucs και ↵, εµφανίζονται οι εξής επιλογές:
Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/
Del/Apply/?/World] <World>:
Παράλληλα οι ίδιες επιλογές εµφανίζονται στο ταµπελάκι σταυρονήµατος, όπως φαίνεται και
στην Εικόνα 3.6, αρκεί να είναι ενεργοποιηµένη η δυναµική εισαγωγή δεδοµένων.
Παρατηρήστε ότι οι επιλογές έχουν κεφαλαία (ένα ή και, µερικές φορές, περισσότερα) και
πεζά γράµµατα. Για να δώσετε µία επιλογή µε το πληκτρολόγιο, πρέπει να πληκτρολογήσετε
το κεφαλαίο γράµµα (ή τα κεφαλαία γράµµατα, όταν αυτά υπάρχουν στις επιλογές) και ↵.
Αν, δηλαδή, δώσετε g και ↵, θα εκτελεστεί η επιλογή orthoGraphic.
Αν θέλετε να δώσετε την επιλογή χρησιµοποιώντας το ποντίκι, πατάτε το δεξιό πλήκτρο του
ποντικιού. Εµφανίζεται ένα αναδυόµενο µενού (δείτε την Εικόνα 3.6), στο οποίο εµφανίζονται οι επιλογές της εντολής που έχετε εκτελέσει. ∆εν έχετε παρά να πατήσετε στην επιλογή
που θέλετε να εκτελέσετε (στο παράδειγµά µας, στην επιλογή orthoGraphic).
Το περιεχόµενο του αναδυόµενου µενού ποικίλει ανάλογα µε την εντολή που έχετε εκτελέσει. Οι δύο πρώτες επιλογές (Enter και Cancel) υπάρχουν στα αναδυόµενα µενού
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επιλογών όλων των εντολών. Οι δύο τελευταίες επιλογές (Pan και Zoom) υπάρχουν στα
αναδυόµενα µενού επιλογών των εντολών κατά την εκτέλεση των οποίων επιτρέπεται η
διαφανής εκτέλεση των εντολών Pan και Zoom (δείτε την παράγραφο 3.14 και το Κεφάλαιο 5).
Η απόδοσή σας θα αυξηθεί πολύ, αν συνηθίσετε να σχεδιάζετε χρησιµοποιώντας µε το αριστερό σας χέρι το πληκτρολόγιο και µε το δεξιό το ποντίκι.
Αυτό που χρειάζεται, είναι να εξοικειωθείτε µε τη λειτουργία του προγράµµατος και
να µάθετε να διαβάζετε τα µηνύµατα που σάς παρέχει το AutoCAD στην περιοχή εντολών και προτρεπτικών µηνυµάτων (command area) ή στο ταµπελάκι σταυρονήµατος.
Οι εντολές που εµφανίζουν επιλογές στη γραµµή εντολών πρέπει να ολοκληρώνονται
πάντοτε µε τη χρήση του ↵.

Εικόνα 3.6:

Εκτέλεση επιλογής µε το µενού επιλογών (αριστερά) και µε το αναδυόµενο µενού
του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού (δεξιά).

Αν η εντολή έχει εξ ορισµού επιλογή (όπως συµβαίνει µε τις περισσότερες εντολές του AutoCAD), το ταµπελάκι σταυρονήµατος εµφανίζει την εξ ορισµού επιλογή µε το αντίστοιχο προτρεπτικό µήνυµα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.1. Ταυτόχρονα στο δεξιό µέρος του προτρεπτικού µηνύµατος εµφανίζεται ένα κάτω βέλος . Για να εµφανίσετε το µενού επιλογών στο
ταµπελάκι σταυρονήµατος πατάτε το κάτω βελάκι από το πληκτρολόγιο (↓), όπως φαίνεται
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στην Εικόνα 3.7, οπότε εκτελείτε είτε µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού είτε µε το κάτω
ή το πάνω βελάκι του πληκτρολογίου και ↵ την επιλογή που θέλετε.

Εικόνα 3.7:

Το µενού επιλογών στο ταµπελάκι σταυρονήµατος µε πάτηµα του κάτω βέλους (↓).

∆ιαχείριση των ψευδωνύµων των εντολών
Από την έκδοση 14 και µετά οι περισσότερες εντολές έχουν ψευδώνυµα (aliases — ένα, δύο,
ή τρία γράµµατα), όπως για παράδειγµα η εντολή Line και ↵, που µπορεί να εκτελεστεί µε L
και ↵. Άρα, συντοµεύεται πολύ η εκτέλεση των εντολών, αν µε το αριστερό χέρι πατήσετε το
ισοδύναµο γράµµα της εντολής και το πλήκτρο διαστήµατος, που λειτουργεί σαν Enter.
Μπορείτε να δηµιουργήσετε τα δικά σας ψευδώνυµα, ή να τροποποιήσετε τα ήδη υπάρχοντα,
αν επεξεργαστείτε µε το Σηµειωµατάριο των Windows το αρχείο "acad.pgp", το οποίο
βρίσκεται στο φάκελο "C:\Documents and Settings\Yannis\Application
Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\support".
Αν δε θέλετε να εµπλακείτε σε χειροκίνητες διαδικασίες εύρεσης του αρχείου "acad.pgp",
µπορείτε να επεξεργαστείτε το αρχείο αυτό επιλέγοντας από το πτυσσόµενο µενού Tools
Customize
Edit Program Parameters (acad.pgp). Θα εµφανίσετε το
παράθυρο του προγράµµατος Σηµειωµατάριο των Windows, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.8
Θα µπορούσατε να αλλάξετε οποιοδήποτε ψευδώνυµο – σύντµηση ή, για παράδειγµα, να δηµιουργήσετε το δικό σας ψευδώνυµο για την εντολή imagequality, ως εξής:
iq,

*imagequality

Πρέπει να προσέξετε το ψευδώνυµο που δηµιουργείτε, να µην υπάρχει ήδη. Αφού γίνει αυτή
η προσθήκη στο αρχείο acad.pgp και αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε, δίνοντας "iq"
και ↵ στο περιβάλλον του AutoCAD, εκτελείται η εντολή imagequality.
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Εικόνα 3.8:

Επεξεργασία του αρχείου acad.pgp µε το Σηµειωµατάριο των Windows.

Το νέο ψευδώνυµο που προσθέσατε, θα αναγνωριστεί από το AutoCAD την επόµενη φορά που θα το εκτελέσετε. Αν κάνετε την προσθήκη, ενώ εκτελείτε το AutoCAD, τερµατίστε τη λειτουργία του και εκτελέστε το ξανά.
Εναλλακτικά, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την εντολή reinit. (Από τη γραµµή εντολών πληκτρολογείτε reinit και ↵.) Στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται, ενεργοποιείτε την επιλογή PGP File και πατάτε στο ΟΚ.
Τα ψευδώνυµα του AutoCAD 2006 και η αντιστοιχία τους µε τις εντολές αναλύονται στο
Παράρτηµα Β.

Πολλαπλή επανάληψη εντολών: H εντολή Multiple
Με την εντολή αυτή, δηλώνετε ότι η αµέσως επόµενη εντολή από τη multiple θέλετε να
εκτελείται συνέχεια µέχρι να τη διακόψετε. Η εντολή εκτελείται ως εξής:
multiple ↵
∆εν εµφανίζεται κανένα µήνυµα. Απλώς, η επόµενη εντολή που θα εκτελεστεί (π.χ. η line),
όταν θα ολοκληρωθεί φυσιολογικά (όταν, δηλαδή, σχεδιάσετε ένα ευθύγραµµο τµήµα και
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ολοκληρώσετε την εντολή), αυτόµατα θα ξαναεκτελεστεί µέχρι να διακόψετε τη διαδικασία.
Για τη διακοπή των εντολών, δείτε παρακάτω.

Ειδικές εντολές ρύθµισης µεταβλητών
Το AutoCAD είναι ένα κατεξοχήν παραµετρικό πρόγραµµα. Μπορείτε να ρυθµίσετε πάρα
πολλές µεταβλητές παραµέτρους (variables). Οι παράµετροι ρυθµίζονται είτε µέσω εντολών,
οπότε θα αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους, είτε απευθείας µε το όνοµα της µεταβλητής παραµέτρου, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις είναι και όνοµα εντολής.

Πώς διακόπτονται οι εντολές του AutoCAD
Πολλές φορές, θέλετε να διακόψετε µία εντολή η οποία ενδεχοµένως εκτελέστηκε κατά λάθος. Η διακοπή των εντολών του AutoCAD γίνεται ως εξής:
Με το πλήκτρο Esc.
Με την επιλογή Cancel του αναδυόµενου µενού του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού.
Επίσης, µία εντολή διακόπτεται αυτόµατα τη στιγµή που εκτελείτε από το πτυσσόµενο µενού
ή από τα εικονίδια-εργαλεία µία νέα µη διαφανή εντολή. Για τις διαφανείς εντολές δείτε την
παράγραφο 3.14.

3.2 Χρήση των πλαισίων διαλόγου
Κατά την εκτέλεση εντολών από το πληκτρολόγιο, υπάρχει µια συγκεκριµένη διαδοχή των
ενεργειών, πράγµα το οποίο δεν ισχύει µε τα πλαίσια διαλόγου.
Τα πλαίσια διαλόγου (dialog boxes) είναι πίνακες µε διάφορα χειριστήρια, τα οποία µπορεί
να είναι πλαίσια – πεδία, πίνακες επιλογών και κουµπιά. Τα πλαίσια διαλόγου µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για να δοθούν διάφορες επιλογές ή δεδοµένα µε αυθαίρετη σειρά. Είναι,
δηλαδή, ένας άλλος τρόπος εκτέλεσης µίας εντολής ή µίας ολόκληρης οµάδας εντολών.
Με την εµφάνιση του πλαισίου διαλόγου, το σταυρόνηµα αλλάζει µορφή και γίνεται βέλος µε
διεύθυνση προς τα πάνω και αριστερά, όπως όταν το τοποθετείτε σε περιοχή µε παραθυρικές
λειτουργίες.
Τα πλαίσια διαλόγου είναι οργανωµένα σε ενότητες στοιχείων, τα οποία επιδέχονται ρυθµίσεις. Όταν οι ενότητες είναι πολλές, τότε τα πλαίσια διαλόγου διαθέτουν περισσότερες από
µία καρτέλες. Στην Εικόνα 3.9 φαίνεται ένα πλαίσιο διαλόγου της εντολής bhatch µε καρτέλες και µε διάφορα κουµπιά και πλαίσια-πεδία, οργανωµένα σε ενότητες.
Επειδή το AutoCAD είναι εφαρµογή των Windows, χρησιµοποιεί πολλά από τα πλαίσια
διαλόγου του λειτουργικού συστήµατος των Windows. Από την έκδοση 2002 και µετά για
να γίνεται σαφής διαχωρισµός των πλαισίων διαλόγου που ανήκουν στα Windows από τα
πλαίσια διαλόγου που ανήκουν αποκλειστικά στο AutoCAD, τα τελευταία στην πάνω α-

