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Az AutoCAD vezeti a személyi számítógépeken futó, számítógépes
tervezést segítő rajzprogramok piacát. Független piaci elemzők szerint ez a vezető szerep 80 százaléknál is nagyobb piaci részesedést
jelent. A mérnöki tervezés szakemberei építészeti, gépészeti és
egyéb területeken világszerte rajzok millióit készítették el ezzel az
eszközzel a program megjelenése óta. Ez köszönhető annak a szívós fejlesztő munkának is, amelynek révén a programot létrehozó
Autodesk mintegy másfél évenként újabb verzióval rukkol elő.
Hirdették már a korábbi programváltozatokat is „minden idők legjobb verziójaként”, tegyük hozzá nem minden alap nélkül, hiszen
minden új programváltozat igyekszik kijavítani az előző hibáit, és
újabb funkciókkal kibővülve, tetszetősebb külsőben jelenik meg. Ez
történt az AutoCAD esetében is. A 14-es változat érdemei voltak az
előző változathoz képest: jelentős teljesítmény és sebességnövekedés, valós idejű mozgatás és nagyítás, Internetes kapcsolatok biztosítása, Microsoft Office szabványfelület, a TrueType fontok teljes
támogatása, továbbfejlesztett asszociatív sraffozás, valósághű,
fényképszerű megjelenítés, a bekezdésszövegek újszerű kezelése,
szerkeszthető parancssor, másolható rajzelem-tulajdonságok stb.
(az újdonságoknak könyvünkben külön fejezetet szentelünk). Most,
a 2002-es típusjelű (16.) programváltozatban mindezt jó néhány új
szolgáltatással, kisebb-nagyobb módosítással tetézték meg.
Például tovább gyorsították a tervezési munkát, javítottak a tervezési környezeten: több rajzon dolgozhatunk egyszerre, rajzainkat
szabványokhoz igazíthatjuk, a DesignCenter a rajzobjektumok egyszerű betöltését, kezelését teszi lehetővé, továbbfejlesztették az
exportálást, az objektumok kijelölését, a szilárdtestek szerkesztését,
a futó tárgyraszter követést, az adatbázis-kapcsolatokat, az Internetes lehetőségeket, a nyomtatási elrendezések, stílusok kezelését,
teljesen új alapokra helyezték a súgót stb.
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A könnyebb kezelhetőség és az árcsökkentés érdekében továbbra
is forgalmazzuk a tízkötetes AutoCAD 2002-es könyvsorozatunkat,
amelyet azonban most egyetlen kötetben és hasznos kiegészítéssel
kibővítve adunk ki. Ez köszönhető az Adobe Acrobat 9. verziójának
is, mellyel a kötetet kisebb méretben tudtuk előállítani.
Mérnökök, tervezők, műszaki szerkesztők és rajzolók olyan eszközöket kapnak ezzel a szoftverrel kezükbe, amelyekkel más tervezőrendszerek nem, vagy csak elvétve rendelkeznek. Az AutoCAD
2002 minden síkbeli rajzszerkesztési funkció mellett még a térbeli
modellezési feladatokhoz tartozó utasításokkal is rendelkezik.
Ugyanakkor programozható és külső adatbázisokhoz is kapcsolható. E funkciók teszik a gyakorlott felhasználók számára igen hasznossá a programot (akár saját, akár a világszerte több ezer független fejlesztő alkalmazásait, építészeti, gépészeti, kultúrmérnöki stb.
rendszereit is futtathatjuk AutoCAD környezetben).
A könyv tömören, a kezdő és haladó felhasználók számára egyaránt érthető módon összefoglalja az AutoCAD 2002 angol és magyar változatának csaknem összes parancsát, azok feladatát és a
végrehajtásukhoz szükséges paramétereket. Mivel az illusztrációk a
magyar változatból származnak, első helyen a magyar nyelvű parancsokat adjuk meg. Egyébként a magyar és az angol nyelvű változat párbeszédpanelei megegyeznek, így az angol változatot használók is haszonnal forgathatják a kötetet.
Könyveinkben a program összes lehetőségét igyekeztünk ismertetni, számos esetben azonban terjedelmi okokból a bemutatás
mélysége nem érhette el az eredeti (bár nyilván jóval drágább) kézikönyvekét. Minden olyan esetre, amikor az adott problémát nem
tudjuk elég világosan megérteni ebből a könyvből, javasoljuk a program oktató rendszerének, illetve a gyári kézikönyveknek áttekintését. Ezek megtekinthetők a program telepítő CD-jén, illetve a programhoz adott csomagban található oktató CD-n. Sajnos terjedelmi
okokból néhány fontosabb rész (például az adatbázis kapcsolatok,
programozás leírása) is kimaradt, de előre jelezzük, hogy megfelelő
érdeklődés esetén a programhoz kifejezetten tankönyv céljaira
szolgáló, illetve a programozással, testre szabással kapcsolatos
kiadványok megjelentetését is tervezzük.
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A kötet végén összefoglaltuk a programmal kapcsolatos haznos
webhelyeket, ahol értékes ismertetőket, segédprogramokat szerezhetünk be, illetve megtaláljuk a nagyobb oktatóhelyek listáját is.
Az itt leírtak megértéséhez és alkalmazásához különösebb számítástechnikai ismeretekre nincs szükség, elegendő a Windows98,
illetve Windows NT (2000, XP) operációs rendszer alapfokú ismerete. A könyvet ajánljuk azoknak, akik kényelmesen, gyorsan, tetszetős formában szeretnék elkészíteni rajzaikat, azokat pontosan jól
olvasható módon kívánják beméretezni, amihez ezúton is sok sikert
kívánunk.
Végezetül: bár könyvünk készítése során a megfelelő gondossággal igyekeztünk eljárni, ez minden bizonnyal nem óvott meg a
tévedésektől. Kérem, fogadják megértéssel hibáimat.

Szentendre, 2009. november
Köszönettel

a szerző.
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AZ AUTOCAD ALAPJAI
Ebben a fejezetben az AutoCAD 2002 professzionális rajzprogram
újdonságait és a kezeléséhez szükséges alapvető információkat
találja meg a tisztelt Olvasó. A program valamely korábbi változatának kezelésében jártasak számára ezek a részek túlnyomó részben
(az újdonságokon kívül) ismerteknek tűnnek, kezdő felhasználók
számára azonban ezek az ismeretek elengedhetetlenül fontosak a
program kezeléséhez és a könyv további fejezeteinek megértéséhez. A fejezetben összefoglalt ismeretek segítségével már hozzáfoghatunk az AutoCAD 2002 futtatásához.
A következőkben a billentyűket vastagon szedve, keretezetten jelöljük, például: Enter. Az egyszerre leütendő billentyűkből álló billentyűkombinációk jele a billentyűk összekapcsolásából adódik, például: Ctrl+Esc. A funkciógombok jele: F1, F2. A begépelhető vagy
a program menüiből kiválasztható parancsokat csupa nagybetűvel,
vastagon szedve jelöltük, például: VONAL. Mögötte általában megadjuk a parancs angol nyelvű megfelelőjét is (ezek a magyar változatban is kiadhatók, ha eléjük _ jelet gépelünk, például: _LINE). A
parancsok paramétereit dőlt betűtípussal jelöljük. Az almenüket a 
jellel jelezzük.
A programban – a Windows alatt futó más alkalmazásokhoz hasonlóan – a parancsok kiadásának meggyorsítására ikonokat használunk. Az ikonokkal kiváltható parancsok egyéb módon – menüből,
parancssorban vagy billentyűkombinációval – is megadhatók, ezeket az ikonokat ismertető részben is leírjuk.

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK
A program környezete alatt a működtetéshez szükséges hardver- és
szoftvereszközöket értjük. Ezek között vannak elengedhetetlenül
fontosak és választhatóak, azaz nem feltétlenül szükségesek. Elen-
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gedhetetlenül szükséges a szokásos számítógép konfigurációkon
kívül (processzor, memória, billentyűzet, winchester-lemez) a rajzok
megjelenítéséhez a meglehetősen nagy felbontású grafikus monitor. Ez utóbbi egyébként is feltétele a Windows alatti programfuttatásnak. A CAD rendszerek állandó, napi használatához tanácsos az
elérhető legnagyobb képátlójú megjelenítőt alkalmazni. Választható
– másképpen opcionális – környezeti elemek a nyomtató és rajzoló
eszközök, az egér, illetve a digitalizáló tábla. A következőkben ismertetjük a program működtetéséhez éppen elégséges, illetve célszerűen megfelelő PC-összetételeket.
A minimális (éppen elégséges) számítógép-összetétel:

















Pentium 233 vagy azzal kompatíbilis, illetve jobb processzor.
32 MB RAM.
800 x 600 VGA videomegjelenítő.
Windows video megjelenítő meghajtó.
Egér, vagy más, Wintab meghajtóval rendelkező grafikus mutató (pozicionáló) eszköz (digitalizáló).
2X sebességű CD-ROM meghajtó (a program csak így telepíthető).
IBM-kompatíbilis párhuzamos port.
Soros port (digitalizálók és bizonyos nyomtatók esetében).
Nyomtató vagy rajzgép (választható).
TCP/IP vagy IPX támogatás (csak több felhasználós vagy dinamikusan kezelt licenc konfigurációk esetében).
130 MB merevlemez-terület a telepítéshez.
64 MB szabad winchester az átmeneti (swap) állományok
számára.
60 MB a rendszermappában.
20 MB szabad winchester a párhuzamosan futó munkaszakaszokhoz.
Windows NT 4.0 operációs rendszer SP 5 frissítőcsomaggal,
vagy Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows
XP operációs rendszer.
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Az ajánlott számítógép-összetétel:







Pentium 450 vagy azzal kompatíbilis, illetve jobb processzor.
64 MB RAM.
1024 x 768 VGA videomegjelenítő.
Windows video megjelenítő meghajtó.
Egér, vagy más, Wintab meghajtóval rendelkező grafikus mutató (pozicionáló) eszköz (digitalizáló).
 4X sebességű CD-ROM meghajtó.
 IBM-kompatíbilis párhuzamos port.
 Soros port (digitalizálók és bizonyos nyomtatók esetében).
 Nyomtató vagy rajzgép.
 Modem, Internet elérés, minimum MS Internet Explorer 5.0val vagy Netscape Navigator 4.5-tel.
 Hangkártya a multimédiás tanuláshoz.
 TCP/IP vagy IPX támogatás (csak több felhasználós vagy dinamikusan kezelt licenc konfigurációk esetében).
 130 MB merevlemez-terület a telepítéshez.
 64 MB szabad winchester az átmeneti (swap) állományok
számára.
 60 MB a rendszermappában.
 20 MB szabad winchester a párhuzamosan futó munkaszakaszokhoz.
 Windows NT 4.0 operációs rendszer SP 5 frissítőcsomaggal,
vagy Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows
XP operációs rendszer.
 Bármilyen, a Windows által támogatott hálózati kártya, ha a
hálózatot (állomány-kiszolgálót), illetve a levelező programot
is szeretnénk használni.
Az AutoCAD 2002 hardverzár nélkül működik. A szoftvervédelmet a
terjesztőtől, a telepítési információk alapján kapott egyedi kóddal
oldják meg.
A megváltozott és bővült funkciók sokasága indokolja az AutoCAD 2002 tetemes erőforrás igényét. Ebben a programban számtalan vonaltípus, betűkészlet (köztük TrueType fontok), kitöltési minta,
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render burkolatminta, varázsló, ikon, illetve lista található, alkalmazhatunk valós idejű nagyítást és mozgatást, illetve térbeli forgatást,
valósághű (fotorealisztikus) árnyékolt megjelenítést (renderelést)
stb. A program megújult felületet és súgó megoldásokat kapott. Beépítették a helyesírás-ellenőrzést, a Microsoft Office-szerű sablonés vágólap-kezelést, jellemzők másolását, az elektronikus posta
alkalmazását stb.
Az AutoCAD 2002 csak a Release 14, illetve 14.01 verziókkal
működik egy számítógépen, a 2000-es változattal nem. Az előbbi
változat tehát a 2002-es változat egyedi telepítésével (eltérő helyre
telepítve) megtartható, a 2000 vagy 2000i változatot a telepítő automatikusan frissíti.
Windows 2000 operációs rendszeren a program futtatásához a
felhasználónak Kiemelt felhasználó vagy Rendszergazda jogokkal
kell rendelkeznie. Enélkül az AutoCAD 2002 és a külső fejlesztők
alkalmazásai hibásan működnek.

A BILLENTYŰZET
Az írógéphez hasonlatos billentyűzetrész a szöveg begépelésére,
adatok bevitelére szolgál. A többi billentyűt a parancsok kiadására,
illetve a kurzor (fénymutató) mozgatására, a párbeszédpanelek változó mezőin belüli közlekedésre használjuk. A parancsok kiadására
ötféle módszert alkalmazhatunk: a menüsorból, helyi menüről vagy
a billentyűzettel, vagy az egérkurzorral kiválasztva (rámutatva), majd
az Enter billentyű, illetve az egér bal gombjának lenyomásával, azaz kattintással kezdeményezzük a parancs végrehajtását, de alkalmazhatjuk az ikonparancsokat, a közvetlen billentyűkombinációkat
(gyorsgombokat), funkcióbillentyűket, illetve a parancssorba gépelést is. Ez utóbbi esetben a Parancs (Command) parancsprompt
után gépeljük be a végrehajtandó parancsot, azok paramétereit
(például a rajzutasítás koordinátáit), majd azt az Enter billentyű lenyomásával hajtjuk végre.
Csak a billentyűzetet alkalmazva a képernyő második sorában álló
menüsorba az Alt billentyűt lenyomva jutunk. Ezt követően a menüsor kiemelt (aláhúzott) karaktereinek egyikét lenyomva, vagy a
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kijelölőmezőt a kurzormozgató billentyűkkel (↑ vagy ↓) lenyomva
egy újabb menüt gördíthetünk le, ahonnan a megfelelő parancs kiválasztása az eddig leírtakhoz hasonló módon történhet. A főmenü
kiválasztásához a ← , → billentyűket, az almenük legördítéséhez és
a menütételek kiválasztásához a ↑, ↓ billentyűket használjuk. A
menüből kijelölt parancs végrehajtását az Enter billentyű lenyomásával indítjuk. Ha a legördült menüben valamely parancs nincs
kiemelve (halvány színnel jelenik meg), akkor az az adott helyzetben nem alkalmazható (értelmetlen lenne például a vágólapra másolás, amíg nincs kijelölve a kivágandó részlet).
A legördülő menü parancsai mellett egyes helyeken billentyűzetkódok figyelhetők meg (gyorsbillentyűk). A rajz szerkesztése közben
ezeket a gombokat (billentyűkombinációkat) lenyomva az adott parancs azonnal végrehajtásra kerül. Az Esc billentyűt kell lenyomni,
ha nem akarjuk a kiválasztott parancsot indítani. Ezzel visszatérünk
a parancs elindítását megelőző szerkesztő művelethez.
A rajzfeliratok szövegének bevitele csak a billentyűzettel valósítható meg. A billentyűzettel a Windows alatt is vezérelhetjük a programokat, bár ez sokszor kényelmetlenebb, mint a parancsok ikonos–gyorsmenüs megfelelőivel. Néha előfordul, hogy egyes műveletek elvégzése könnyebb lesz egyetlen billentyűkombináció (több
billentyű egyszerre történő) leütésével, mintha az egeret használnánk. Néhány parancsot az egér és a billentyűzet együttes használatával adunk ki. A billentyűkombinációkat a felsorolt billentyűk
együttes megnyomásával vihetjük be. Például a Ctrl és a P billentyű együttes megnyomásával is indíthatjuk a nyomtatást. Az ilyen,
együttes billentyűlenyomásokat, azaz billentyűkombinációkat a
könyvben együttes keretben jelöljük: Ctrl+P.
Az írógép-billentyűzeten is bevihetünk számokat. Erre a célra
azonban (különösen, ha sok számot kell bevinnünk) célszerűbb a
billentyűzet jobb oldalán található, számológép-kiosztású billentyűcsoportot, a numerikus billentyűket használni. Ha a Num Lock
rögzülő váltóbillentyű nincs benyomva, akkor a numerikus billentyűzet a kurzor mozgatására használható, a rajtuk olvasható nyilak és
feliratok szerint. Ellenkező esetben a Num Lock lenyomott állapoAutoCAD 2009 Biblia
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tában vihetjük be a számokat. A billentyűzet eddig nem említett részei vezérlőfunkciókat töltenek be. A numerikus billentyűzetrész
másik feladata a különleges karakterek bevitele. Az Enter billentyű
a számítógép és programok kezelésében nélkülözhetetlen. Ez a
legnagyobb billentyű, felirata több billentyűzeten: ↵. Megtalálható a
numerikus billentyűzetrész jobb alsó sarkán is. A parancsok végrehajtásának engedélyezésére szolgál (hasonlóan a párbeszédpanelek OK nyomógombjához).
Az Alt, Ctrl, Shift billentyűk önmagukban (saját) funkció nélküli
váltóbillentyűk, melyekből 2-2 darab áll rendelkezésre, ezeket mindig valamely más billentyűvel együtt kell használni. Például a Shift
billentyű és valamely kurzormozgató billentyű együttes lenyomása
az adott irányban kijelöli a szöveget a párbeszédpanel mezőjében,
illetve a parancssorban.
A Shift billentyű lenyomásával válthatunk az írógép-billentyűzeten található betűk kis (kurrens) és nagy (verzál) változata között.
Ha a Caps Lock rögzülő váltóbillentyű – más szóval állapotbillentyű
– nincs lenyomva, akkor betűbillentyűt magában lenyomva kisbetűt
kapunk, ha a Shift billentyű lenyomásával együtt, akkor nagyot. Az
Alt billentyű menüparancs-kiválasztó szerepét korábban ismertettük. Másik feladata a különleges karakterek beillesztésének segítése. Ilyen (például ékezetes stb.) karakterek beviteléhez az Alt billentyűt lenyomva kell tartanunk, miközben a numerikus billentyűzeten beütjük egy karakter kódját (a kódtáblázatok megtalálhatók például a nyomtatók kézikönyvében). Ezzel a módszerrel olyan betűket
szúrhatunk a szövegbe, amelyek a billentyűzeten nem szerepelnek.
A kurzor mozgatásának egeres módszeréről már tettünk említést,
később részletezzük. Ugyanakkor, mivel a Windows és az AutoCAD
– igaz, meglehetősen kényelmetlenül – egér nélkül is működtethető,
ilyenkor a billentyűzettel kell mozgatnunk a kurzort. Már itt leszögezzük, hogy a pontos rajzolás csak a raszter, illetve tárgyraszter
alkalmazásával vagy a rajzelemek pontjainak koordinátás megadásával lehetséges.
Az Insert billentyű megnyomásával ebben a programban nem
váltogathatunk a beszúrásos és a felülírásos szövegbevitel között,
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csak a beszúrásos szövegbevitelt alkalmazhatjuk. Ekkor szövegbevitel során a begépelt szöveget követő szövegrészek jobbra mozdulnak, az új szöveg nem törli őket. Megszűnt az az AutoCAD programban hagyományos lehetőség, hogy az Insert billentyű lenyomásával a parancsok paraméterezésére szolgáló, a rajzterület jobb
oldalán megjelenő menüterületre juthatunk. A Delete billentyű a
kurzor utáni betűt vagy a kijelölt rajzelemet törli. A Backspace billentyű az írógép-billentyűzet jobb felső sarkában található, felirata
rendszerint . Ez a billentyű a kurzor előtt álló betűk törlésére szolgál.
Az Esc billentyű funkciója megfelel a párbeszédpaneleken alkalmazott Mégse nyomógombnak. Bárhol is vagyunk a programban, e billentyű egyszeri vagy többszöri megnyomásával visszatérhetünk az utoljára elmentett munkaképernyőhöz (a menük, párbeszédpanelek parancsainak végrehajtása helyett).
A Caps Lock és a Num Lock állapotbillentyűk, vagy kapcsolók.
Az előbbi lenyomását követően begépelt szöveg nagybetűs lesz.
Kisbetűt ekkor a Shift billentyű lenyomásával, kombinációként kell
bevinni. A Caps Lock újbóli megnyomásával az eredeti állapotot
állítjuk vissza. A Num Lock lenyomásával rögzítjük vagy oldjuk fel a
billentyűzet jobb oldali, numerikus részén a számjegyek bevitelét.
Ha e billentyű nincs lenyomva, akkor az itt található egyéb billentyűk
a kurzormozgatásra szolgálnak.

MUTATÓESZKÖZÖK
Az AutoCAD program grafikus pontkijelölőkkel, vagyis mutatóeszközökkel vezérelhető. A pontkijelölő eszközzel könnyen mozoghatunk
a rajz tartalma és a parancsok (menütételek) között. Ilyen eszköz az
egér, az IntelliMouse®, vagy a digitalizáló tábla. A rajzelemeket
meghatározó pontokat a mutatóeszköz kattintásával vagy koordináták parancssorba gépelésével, a billentyűzet segítségével adjuk
meg. A mutatóeszköznek több nyomógombja lehet, amelyek közül
az AutoCAD az első tíz nyomógomb hozzárendelését automatiku-
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san elvégzi, de a kijelölő nyomógomb kivételével ezek mindegyike
átrendezhető az acad.mnu menü fájl módosításával.

Az egér
A kurzor pozicionálása az egér (egérkurzor) mozgatásával, majd az
egér bal gombjának lenyomásával történik, ezt a továbbiakban kattintásnak nevezzük. A kiválasztott parancsok is így indíthatók.
A bal egérgomb kétszeri, gyors egymásutánban történő lenyomása a kettős kattintás. Ezzel a kijelölt funkciót általában nemcsak
kiválasztjuk, hanem el is indítjuk a parancs végrehajtását. A rajzparancsok befejezésére alkalmazhatjuk a jobb egérgombbal végzett
egyszeres kattintást. Ikonokhoz rendelt parancsok végrehajtásának
indításához elegendő az egyszeres kattintás is. Ha a kiválasztott
parancsot mégsem akarjuk indítani, akkor kattintsunk a menün kívüli területre. Az elindított parancs az Esc billentyűvel vagy a
Ctrl+Break billentyűkombinációval szakítható meg. Az AutoCAD
2002-ben a rajzelemekre kattintással is kijelölhetjük az adott rajzelemet. Az egér jobb gombjával kattintva mindig a kurzor adott helyzetének megfelelő helyi (más szóval kurzormenüt) jelenítjük meg,
ahonnan a bal egérgombbal kattintva adhatók ki a parancsok. A
Shift billentyű nyomva tartása közben a helyi menü a tárgyraszter
beállítására ad lehetőséget.
Az egér (kattintások, sebesség) és az egérkurzor (forma) beállításának változtatására is lehetőségünk van minden Windows verzió
esetében. A beállításokat a magyar nyelvű Windows alatt a Start
menü vagy a Sajátgép programcsoport Beállítások  Vezérlőpult/Egérkezelés programjával (az angol nyelvű Windowsnál a
Start menü Settings  Control Panel/Mouse programmal) végezzük el.

Az IntelliMouse egér
Az IntelliMouse olyan, két nyomógombos egér, amelynek gombjai
között egy kis kerék található. A jobb és bal oldali nyomógombok
kezelése megegyezik a szabvány egerekével. A kerék a
ZOOMFACTOR rendszerváltozóban megadott növekményekkel
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forgatható. Minél nagyobb a szám, annál kisebb a változás. A kerékkel – bármiféle további AutoCAD parancs használata nélkül –
nagyítható és eltolható a rajz. Alapértelmezés szerint a nagyítási
tényező 10 százalék, azaz a kerék fordulásának minden növekménye 10 százalékkal változtatja meg a nagyítás mértékét.
Az AutoCAD program által támogatott IntelliMouse egér műveletei:
Funkció
Elérés
Nagyítás vagy kicsi- A kerék előre forgatásával nagyítunk, hátra
nyítés
forgatásával kicsinyítünk. A ZOOMFACTOR rendszerváltozó vezérli az IntelliMouse kerekével végezhető nagyítást (3100 között)
Nagyítás a rajzterjede- A kerék nyomógombbal kétszer kattintva.
lemig
Eltolás
A kerék nyomógomb nyomva tartása közben vontatjuk az egeret.
Eltolás (joystick)
A Ctrl billentyű nyomva tartása közben a
fentiek szerint vontatjuk az egeret.
A Tárgyraszter helyi Ha az MBUTTONPAN rendszerváltozó érmenü megjelenítése
tékét 0-ra állítjuk, akkor a Tárgyraszter helyi menü jelenik meg a kerékkel (vagy a
háromgombos egér középső gombjával)
kattintva, egyébként az eltolást hajtja végre.

A digitalizáló tábla
Professzionális alkalmazás esetén – azaz akkor, ha számítógépet
túlnyomó munkaidejében az AutoCAD futtatására használjuk – érdemes minél nagyobb méretű digitalizáló táblát beszereznünk. Ennek alkalmazása során a szükséges parancsokat sokkal gyorsabban tudjuk kiadni és ezt az eszközt alkalmazhatjuk a kész rajzok
vektoros bevitelére, digitalizálására is. A digitalizáló tábla használata
esetén alkalmazhatjuk a táblára helyezhető (a megvásárolt programhoz adott) műanyag feltétet, amelynek szimbólumai segítségével a parancsok minden eddiginél gyorsabban adhatók ki.
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A képernyőn látható szálkereszt követi a mutatóeszköznek a tábla
rajzterületén végzett mozgatását. Az eszköz 1. nyomógombja a bal
egérgombnak megfelelő kijelölő gomb, amelyekkel pontok jelölhetők
ki a képernyőn, illetve amellyel parancsokat adhatunk ki. A 2. nyomógomb a jobb egérgombnak felel meg, azaz helyi menüket jelenít
meg, vagy kiadja az Enter parancsot a mutatóeszköz helyzetétől és
a jobb oldali kattintás beállításaitól függően. A Shift billentyű nyomva tartása közben a 2. nyomógombbal a Tárgyraszter helyi menüt
jelenítjük meg.
A Tábla módban a tábla aktív területe egybeesik az aktuális rajz
megjelenítési ablakával. Így dolgoznak az objektumok mutatóeszközökkel történő kiválasztását igénylő parancsok. Például a RADÍR
parancs kiadása után egy objektum törléséhez a tábla mutatóeszközét addig mozgatjuk, amíg a kiválasztást megkönnyítő céldoboz
az objektum fölé ér. További információkhoz tekintsük meg a súgóban a TÁBLA parancs leírását.
A rajzok digitalizálására használt digitalizálási módban a tábla területe a rajz meghatározott koordinátáival esik egybe, az aktuálisan
megtekintett rajzrészlet lényegtelen. A digitalizáláshoz a táblát kalibrálni kell, azaz igazítani kell a papírrajz koordináta-rendszeréhez. A
táblánál nagyobb rajzok pontosan illesztett részenként is beemelhetők.

A PROGRAM TELEPÍTÉSE
Az AutoCAD 14 változattól kezdődően az állományok megnyitásakor szükséges védelmet a Windows biztosítja, nincs szükség a korábbi lakat (*.dwk) állományokra. A fájlzárolás mindig aktív, szabványos, az operációs rendszer által vezérelt, így tökéletesítették a R12
változat jelszavas és a R13 verzió hardveres védelmét. A többfelhasználós licencek kezelése a TCP/IP hálózaton keresztül oldható meg. Az Autodesk Licence Manager előnyei:
 A munkahelyek száma egyetlen kód begépelésével növelhető.
 Az alkalmazások a különböző munkahelyeken tetszőleges
számban nyithatók meg, amíg a licencben korlátozott számot el
nem érik.
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 Nincs szükség a hardveres védelemre (kivéve az oktatási és
nemzetközi változatokat).
 A program használata nyomon követhető, dokumentálható.
A telepítés csak CD-ről végezhető. A hálózati telepítést varázsló
segíti. A program a konfigurációs beállításokat a Windows System
Registry-ben tárolja, amely szorosabb együttműködést biztosít más
Windows alkalmazásokkal. A program telepítésekor automatikus
alapkonfiguráció-beállítás történik.
A Windows NT, 2000 Server változata alá (illetve tartományba
kapcsolt számítógépeknél a biztonsági házirend beállításoktól függően) csak helyi adminisztrátori jogokkal telepíthetjük a programot.
Zárjunk be minden futó alkalmazást, mielőtt a telepítést elindítanánk. A telepítés megkezdése előtt a telepítő CD dobozáról jegyezzük fel az AutoCAD program sorozatszámát és a CD Key azonosítót.
A CD behelyezése után az Autoplay szolgáltatás azonnal elindítja a
telepítést (ha nem tartjuk lenyomva a Shift billentyűt). Ha ezt a
szolgáltatást kikapcsolták, vagy gépünkön nem elérhető, akkor a
Windows tálcán a Start billentyűre kattintás után adjuk ki a Futtatás
(Run) parancsot, majd a megjelenő párbeszédpanel beviteli mezőjébe írjuk be a CD-ROM meghajtó betűjelét és a :\setup sort. Megfelel az is, ha a Windows intézőjéből indítjuk a telepítő CD setup.exe
programját.
A telepítő program indítása után kattintsunk a Következő nyomógombra vagy nyomjuk meg az Enter billentyűt, majd kövessük a
képernyőn megjelenő utasításokat. A megjelenő párbeszédpanelen
az I accept nyomógombbal fogadjuk el a licenszfeltételeket, majd
kattintsunk a Következő nyomógombra. A megjelenő párbeszédpanelen adjuk meg az AutoCAD program sorozatszámát és a CD
Key azonosítót, utána saját azonosító adatainkat.
Az azonosító adatok után adjuk meg a telepítés helyét. A telepítés alapértelmezett helye a c:\Program Files\ACAD2002 könyvtár.
Ha ez nem felel meg, akkor az új helyet mezőbe gépeléssel, vagy a
Tallóz nyomógombra kattintás után böngészve is megadhatjuk. A
program helyének megadása után a telepítési mód kiválasztása
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következik. Ezen a párbeszédpanelen láthatjuk a különböző részletességű telepítések helyigényét is.
Az Általános telepítés során a következő fájlok kerülnek merevlemezünkre:
 Programfájlok és support fájlok, TrueType betűtípusok.
 Internet eszközök (kiegészítő fájlok és a Volo View Express)
 Betűkészletek (SHX).
 Adatbázis eszközök és support fájlok.
 VBA támogatás (Microsoft Visual Basic alkalmazásfájlok)
 Kötegelt nyomtatás segédprogram és kiegészítői.
 Hordozható licenc kezelőeszközei az egyfelhasználós licencek megosztásához.
 Példák (mintarajzok, képek éa AutoCAD DesignCenter fájlok).
 Szótárak a nyelvi ellenőrzéshez (amerikai angol).
 Súgó fájlok.
A Teljes telepítés az AutoCAD 2002 összes komponensét, LISP
rutinokat, német szótárat, fotorealisztikus rendereléshez szükséges
felületmintákat is telepít. A Volo View Express telepítése szükséges
a Közzététel a Weben varázsló használatához és a DWF fájlok
támogatásához. A Microsoft NetMeeting 3.01 a Gyűlés szolgáltatáshoz szükséges. A Minimális mód csak a programfájlokat és a
support fájlokat, az Egyéni mód a kijelölt fájlokat telepíti.
A telepítés elindításához a Telepítés megkezdése párbeszédpanelen kattintsunk a Következő nyomógombra.
Ezt követően – ha egyéni telepítést választottunk – adjuk meg a
telepítendő összetevőket. Ezek kijelölése után a telepítő ellenőrzi,
hogy a háttértárolón rendelkezésre álló hely elegendő-e. A Telepítő
néhány, az AutoCAD futásához szükséges fájlt a rendszermappába
(például a c:\Windows\System vagy c:\Winnt\System32 könyvtárba)
másol. Ez a mappa a telepítési mappától eltérő meghajtón is lehet.
A kiválasztott telepítendő programrészektől függően körülbelül 60
MB szabad helyre van szükség a rendszermappában. A telepítés
tényleges végrehajtása előtt még egyszer ellenőrizhetjük a beállítá-

AutoCAD 2002 Biblia

34

A PROGRAM TELEPÍTÉSE

sokat. Ha valamit módosítani szeretnénk, akkor a Vissza (Back)
nyomógombot nyomjuk meg.
A program telepítésével kapcsolatos további információkat a telepítő CD-n olvashatjuk. A Tudnivalók állományban olyan, a telepítést befolyásoló adatokat találhatunk, amelyek a Felhasználói kézikönyv kinyomtatása után kerültek előtérbe. A Program Files\AutoCAD2002\Help könyvtárban megtalálható Acad.hlp súgóállomány
„Telepítési útmutató” című fejezetében kapunk segítséget a program hálózatos telepítésével, az egyfelhasználós licencek megosztásával, illetve a program újratelepítésével, használatával, a testreszabott beállítások átvételével, az előző verzióból származó egyéni
fájlok kezelésével, a parancssori kapcsolókkal és környezeti változókkal kapcsolatban. Ez utóbbiak szabályozzák, hogyan működik a
program és keresi meg a fájlokat, milyen parancsokat futtatunk le
közvetlenül a program indítása után.
A telepítés végén újra kell indítanunk a számítógépet. Ehhez kattintsunk az Igen nyomógombra, a Nem nyomógombbal elhalaszthatjuk az újraindítást. A program a regisztrálás nélkül csak korlátozott számban indítható (15 napig). A regisztráláshoz kattintsunk kétszer az asztal AutoCAD 2002 – Magyar ikonjára, majd kövessük az
utasításokat vagy a program elindítása után használjuk a jogosultság kód varázslót. A jogosultsági kód beszerezhető faxon, emailben vagy postai levélben. A kód megérkeztéig – ami 15 napon
belül várható – nyugodtan használhatjuk a programot. A visszakapott kódot a következő programindításkor rögzítsük.

KOMMUNIKÁCIÓS FELÜLETEK
Az egyképernyős rendszeren futtatott AutoCAD 2002 alapvető képernyő-üzemmódja a grafikus. Erről szöveges üzemmódra és onnan
vissza egy gombnyomással, az F2 billentyű lenyomásával vagy a
parancssorba gépelt SZÖVKÉP (TEXTSCR) paranccsal szövegesre, illetve a GRAFKÉP (GRAPHSCR) paranccsal grafikus képernyőre váltunk. Az előbbi megfelel a Nézet menü Megjelenítés  Szöveges ablak parancsának. Az AutoCAD 2002 programban a grafi-
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kus és a karakteres képernyőt két különböző berendezésen is megjeleníthetjük.

A grafikus képernyő
A grafikus képernyő a rajz szerkesztésére, rövidebb üzenetek megjelenítésére, a rendszerablak kezelésére és a parancsok kiadására,
az ember-gép párbeszédes üzemmód lebonyolítására szolgál. A
program indítása után ez a képernyő jelenik meg (lásd az 1-1. ábrát).

1-1. ábra
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A grafikus terület alatt látható a parancsablak, melyben a parancsok
adhatók ki, illetve ahol az egyes parancsokra adott rövidebb válaszok jelennek meg (a sor elején álló Parancs (Command) prompt
után írjuk be a parancsokat). Ha egy parancsot billentyűvel adunk
ki, akkor a megfelelő parancs visszaigazolása is a parancssorban
jelenik meg. A hosszabb válaszokat a program a szöveges képernyőre írja. A szöveges képernyőre váltva a grafikus képernyőn megjeleníthető néhány sor előtt szerepelt üzeneteket, paraméterezést is
megtekinthetjük.
A képernyő felső sora a címsor, ez a rendszerablak és a szerkesztett rajz nevét tartalmazza. Alatta található a parancsok kiadására szolgáló menüsor, az alatt pedig az eszköztárak, a rajzterület
és a munkaablak legalsó sorában az állapotsor. Itt jelennek meg az
üzemmód-kapcsolók állapota, az aktuális fólia- és színbeállítás, valamint a szálkereszt helyzetének koordinátái, a kiválasztott menüvagy megjelölt ikonparancs leírása. A grafikus képernyő legnagyobb, középső részét teszi ki a tényleges grafikus munkaterület.
Ezen jelenítjük meg a grafikus nézetablakokat, bennük a szerkesztett rajzot. Ugyancsak a grafikus képernyőn jelenik meg a változtatható helyzetű („lebegő”) áttekintőablak, amelyet a Nézet (View) menü Légi nézet (Aerial view) parancsával kapcsolunk be, és a további parancsok kiadására szolgáló eszközsor, illetve az AutoCAD
2002 esetében a lebegő eszköztárak is.
A parancsokat ikonokra kattintással, a „Parancs” (Command) parancsprompt után begépelve, vagy a menüterületekről kiválasztva is
megadhatjuk. A menüterületek:
 Menüsor, ennek elemeiből bukkannak elő a legördülő menük.
Billentyűzetről és egérrel egyaránt kezelhető.
 Ikonmenük, ezek csak egérrel kezelhetők. A „szerszámosládák”
tetszőleges helyre mozgathatók vagy elrejthetők.
 Nyomógombmenü, néhány parancs kiadására alkalmas billentyűzetről, illetve az egér gombjaihoz kapcsolva.
Az 1-1. ábrán az AutoCAD 2002 munkaablaka látható. Az AutoCAD
eszköztárai elmozdíthatók, ki- vagy bekapcsolhatók (ha az összes
ikont megjelenítjük, akkor szinte nem marad munkaterületünk a rajzolás számára). Az állapotsor a munkaablak alján található. A feletAutoCAD 2009 Biblia
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te lévő parancssor terület gördítősávokkal mozgatható. A gördítősávok nyilaira kattintva az ábrázolt tartomány a megfelelő irányba
mozgatható. A gördítősávok középső részén látható csúsztató jel
egérrel kijelölve és a bal egérgomb folyamatos nyomvatartása mellett elmozdítva nagyobb mértékű elmozdulást váltunk ki. Ugyancsak
nagyobb lépéseket végzünk, ha a gördítőjel és a nyilak közötti
gördítősáv-területre kattintunk. A grafikus képernyőn megjelenő információkat, például a parancsterületi szövegsorok számát, színeket, betűtípusokat az Eszköz menü Beállítások parancsának Képernyő párbeszédpanel-lapján állítjuk be. A parancsterületi szövegsor-szám az ablakhatár egeres áthelyezésével is módosítható.

A szöveges képernyő
A szöveges képernyőre és onnan a grafikusra vissza az F2 billentyű
lenyomásával váltunk (lásd az 1-2. ábrát).

1-2. ábra
A szöveges képernyőre váltáshoz alkalmazhatjuk a parancssorba
gépelt SZÖVKÉP (TEXTSCR) parancsot vagy a Nézet (View) menü
Megjelenítés (Display)  Szöveges ablak (Text window) parancsát
is. Ezen a képernyőn figyelhetjük meg a korábban kiadott parancsokat és paraméterezésüket. Ha a parancsok bemutatására a képernyő nem elegendő, akkor a képernyő alján és jobb oldalán megjelenő gördítősáv segítségével a bemutatott parancsok listája mozgatható.
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A program automatikusan átvált a szöveges képernyőre, ha olyan
parancsot hajt végre, amelynek információi a parancssorban nem
férnek el. Ilyen például a LISTA (LIST) parancs. A szöveges képernyő első megjelenítése után az AutoCAD 2002-ben a két ablak közti
váltásra alkalmazhatjuk az Alt+Tab, valamint az Alt+Shift+Tab
billentyűkombinációt, illetve a Windows Tálcán a megfelelő ablak
ikonjára kattintást is.

Az AutoCAD Most ablak
A Most ablak segítségével könnyen kezelhetjük a korábban feldolgozott rajzokat, érhetjük el a sablon és DesignCenter mintaállományokat, szimbólumkönyvtárakat, egyszerűen dolgozhatunk másokkal (lásd az 1-3. ábrát).

1-3. ábra
A Rajzok megnyitása lapfülön kényelmesen kiválogathatjuk a korábban feldolgozott vagy a merevlemezen tárolt állományok közül
azt, amelyiknek a szerkesztését folytatni kívánjuk. A rajznevek listán
kiválasztott rendezési szempont szerint csoportosítva jelennek meg.
A csoportok a csoportfej ikonjára kattintva nyithatók ki és az
ikonra kattintva zárhatók be.
A Most ablakból elérhető a csoportos tervezést támogató, információkat megosztó Hirdetőtábla és az Interneten keresztül az
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Autodesk Point A tervezési portál. Az alapértelmezett Hirdetőtábla a
cadmgr.htm fájl. Ezt rendszerint a rendszergazda tartja karban az
AcTodayMgr segédprogram segítségével.
Az Autodesk Point A helyen termékfrissítéssel kapcsolatos híreket, tervezési technikákat, ötleteket olvashatunk egy testre szabható
ablakban. A Rajzaim ablakrész, a Hirdetőtábla vagy a portál mérete
a + és a – ikonokra kattintva módosítható.
Az Eszköz/Beállítások parancs Rendszer párbeszédpanellapján az Indítás listában szabályozzuk a Most ablak megjelenését.
A programindítást követően automatikus megjelenést kikapcsolhatjuk az Indítópanelek nélkül listaelemmel, bekapcsolhatjuk A Most
indítópanel megjelenítése listaelemmel. Ha a Most ablakot kikapcsoltuk, akkor megjeleníthetjük a Központi eszköztár
Most ikonjával vagy az Eszköz menü Most parancsával.
Az AutoCAD elindítja a Most hibakezelő oldalt, ha a Most ablak
betöltésekor hiba lépett fel. Ennek segítségével diagnosztizálhatjuk
a hibát és helyreállíthatjuk a Most ablakot, akár az angol nyelvű
webes terméktámogatás igénybevételével is.

Párbeszédablakok, panelek
Több parancs paraméterezését párbeszédablakok nyomógombjainak kijelölésével, mezőinek kitöltésével, valamint kapcsolóinak beállításával adjuk meg. Minden párbeszédablakot alkalmazó parancs
neve _DD jelekkel kezdődik. Ez a „Dinamikus Dialógus”-ra emlékeztet. Ezeken kívül más parancsok is használnak párbeszédablakokat.
A FILEDIA rendszerváltozó szabályozza az állományok nyitásakor, írásakor alkalmazott párbeszédablakok megjelenítését. Értéke
alapértelmezetten 1. Ekkor megjelenik a párbeszédablak. Ha a parancssorba gépelve megváltoztatjuk értékét 0-ra, akkor az állománykezelő párbeszédablakok nem jelennek meg, a meghajtó, a
könyvtár és az állományneveket begépeléssel kell megadnunk. Ha
a FILEDIA értéke 0, akkor a párbeszédpanel használatához a fájlnév promptba egy ~ (tilde) karakter bebillentyűzése szükséges.
Az összetartozó párbeszédablak-elemek bekeretezetten, csoportban jelennek meg. Az aktuális elem felirata halvány, szaggatott
vonallal szintén bekeretezett. Az elemek között a Tab billentyűvel
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sorban előre lépegetve jelöljük ki a következőt. A megelőző elemre
a Shift+Tab billentyűkombinációval lépünk.

1-4. ábra
A < vagy > jellel jelölt nyomógombok grafikus területen elvégzendő
tevékenységeket (például pontmegadást) jelentenek. Ha ilyen funkciót választunk, akkor a párbeszédablak átmenetileg eltűnik.
A párbeszédablakok elemei (lásd az 1-4. ábrát):
Nyomógombok: minden párbeszédablak tartalmazza az OK, a legtöbb a Mégse (Cancel) gombot. Ezeken kívül rengeteg más
nyomógomb is létezik, ezek mindig funkciójukat megadó felirattal
jelennek meg. A három pontra végződő feliratú nyomógombok
újabb párbeszédablakot jelenítenek meg. Az aktív nyomógombok
felirata fekete. Ezek a gombok kiválaszthatók. A szürke feliratú
nyomógombok a program adott állapotában nem nyomhatók be,
le vannak tiltva, más néven inaktívak. Az alapértelmezés szerinti
nyomógomb (kiválasztott) kerete vastagabban jelenik meg a párAutoCAD 2009 Biblia
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beszédablak megnyitásakor. A kijelölt nyomógombhoz rendelt
parancs végrehajtása az Enter billentyű lenyomásával vagy az
egérkurzorral történt kijelölés utáni dupla kattintással indítható. A
Mégse nyomógomb lenyomása elveti a parancs végrehajtását.
Ugyanezt a hatást érjük el a Ctrl+C billentyűkombináció lenyomásával is.
Kapcsolók: ki- vagy bekapcsolható paraméterek megadására szolgálnak. Másik nevük: jelölőnégyzet. A kapcsolók be- vagy kikapcsolása egeres rákattintással, illetve kijelölés után a szóközbillentyű lenyomásával történik. Bekapcsolva a következő formát veszik fel: , kikapcsolva üresek: .
Választókapcsolók (rádiógombok): csoportban jelennek meg,
közülük mindig csak egyiket kapcsolhatjuk be.
Listaablakok: kiválasztható tételek jegyzékei, jobb oldalukon
gördítősávval. Egy tétel kiválasztása egeres kijelölésükkel, majd
az Enter billentyű lenyomásával vagy dupla kattintással történik.
A kijelöléshez a ↑, ↓, ← , → billentyűk is használhatók.
Legördülő listák: olyan listaablakok, amelyek alapállapotban csak
egyetlen tételt mutatnak. Az aktív (kijelölt) tétel melletti lefelé mutató nyílra kattintva vagy a →, illetve a ↓ billentyűt lenyomva jelenik meg a lista, melynek elemeiből választunk. Kiválasztás után
a lista ismét bezárul.
Beviteli mezők, szerkesztőablakok: olyan egysoros mezők,
amelybe a paramétert begépeléssel adjuk meg. A szerkesztőablakba írt szöveg egy szavát rákattintással jelöljük ki. A szerkesztés közben a következő billentyűk használhatók:
Home a szöveges kurzort a mező elejére mozgatja.
← a szöveges kurzort egy karakterrel balra mozgatja a mezőben.
→ a szöveges kurzort egy karakterrel jobbra mozgatja a mezőben.
Ctrl+← a szöveges kurzort egy szóval balra mozgatja a mezőben.
Ctrl+→ a szöveges kurzort egy szóval jobbra mozgatja a mezőben.
End a kurzort a mezőben levő szöveg végére mozgatja.
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Del törli a kijelölt karakterláncot vagy kijelölés nélkül a kurzor helyén álló karaktert. A törölt karakterek helyét elfoglalják a tőlük
jobbra állók.
Backspace törli a kijelölt karakterláncot vagy kijelölés nélkül a
kurzor előtt álló karaktert. A törölt karakterek helyét elfoglalják a
tőlük jobbra állók.
Shift+← kijelöli a kurzor előtti karaktert (illetve megszünteti a
kurzor előtti kijelölt karakter kijelölését).
Shift+→ kijelöli a kurzor mögötti karaktert (illetve megszünteti a
kurzor mögötti kijelölt karakter kijelölését).
Ctrl+Shift+← kijelöli a kurzortól balra levő szót (illetve megszünteti a kurzor előtti kijelölt szó kijelölését).
Ctrl+Shift+→ kijelöli a kurzort követő szót (illetve megszünteti a
kurzor mögötti kijelölt szó kijelölését).

NYOMTATÓK ÉS RAJZGÉPEK
A korábban ismertetett, a rajzszerkesztéshez szükséges elengedhetetlenül fontos eszközökön túl a grafikus eredményt megjelenítő
nyomtatók és rajzgépek a szerkesztő munkahelynek nem feltétlenül
részei. A rajzot, vagy az állományba nyomtatott eredményt ugyanis
átvihetjük olyan gépre, amely – akár az AutoCAD 2002 nélkül is –
képes a hozzácsatlakoztatott plotteren vagy grafikus nyomtatón a
rajz megjelenítésére. Az új EPlot szolgáltatás segítségével az Interneten közzétett állományok egyszerű böngészőkkel is megjeleníthetők.
A program egyébként minden ilyen, a Windows-rendszer által kezelt kimeneti eszközt képes felhasználni. Ezek installálása a Windows vezérlőpult nyomtatók párbeszédablakában és az Eszköz
(Tools) menü Beállítások (Preferences)/ Nyomtató (Printer) párbeszédpanel-lapon történik (lásd az 1-4. ábrát). Az új eszköz felvételéhez nyomjuk meg a Plotterek hozzáadása vagy konfigurációja
nyomógombot. Ekkor megjelenik a plotterek mappája, ahonnan a
Plotter hozzáadása varázslót indíthatjuk. A varázsló a korábban ismertetett módszer szerint kezelendő. A varázsló egyes párbeszédpaneljei a Vissza–Tovább nyomógombokkal járhatók be.
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A párbeszédpanel bal oldalán láthatjuk a bejárt és hátralévő párbeszédablakok sorát. A szürkével jelzett párbeszédpanelek az adott
(kiválasztott) típus mellett nem jelennek meg. A Pcp/PC2 Importálása párbeszédpanelen a korábbi programváltozatban elmentett
beállítások tölthetők be. A Portok párbeszédablakban a plotter
csatlakozására vonatkozó paramétereket határozzuk meg. A Befejezés párbeszédpanel nyomógombjaival indítva kalibrálhatjuk és
konfigurálhatjuk a plottert.
A kalibrálás újabb öt párbeszédpanel bejárását jelenti, amelynek
során beállítjuk a használható maximális méretű papír és nyomtatható terület méretét, a nyomtató fájl nevét, végül próbarajzot készítünk.

RAJZI SEGÉDESZKÖZÖK,
SZERKESZTŐ ÜZEMMÓDOK
Az elérhető pontosság fokozása érdekében a programba számos
olyan lehetőséget építettek be, amelyek alkalmazásával nemcsak
pontosabban, de feltétlenül gyorsabban is dolgozhatunk. A segédeszközökre a „Segédeszközök, szolgáltatások” fejezetben részletesebben is kitérünk, itt csak azt ismertetjük, amelynek ismerete a
következő fejezetek megértéséhez elengedhetetlenül fontos.
A segédeszközök beállítására szolgál a parancssorba gépelhető
DPRMÓD (DDRMODES) parancs, illetve az Eszköz menü Rajzbeállítások parancsa vagy a parancssori RAJZBEÁLL parancs is.
Hatásukra megjelenik az 1-5. ábra szerinti párbeszédablak, melyben a megfelelő beállításokat megadjuk.
A parancs vagy a párbeszédablakba vont egyéb parancsok és
rendszerváltozó-beállítások egyenként transzparens (felülíró) módon is alkalmazhatók, azaz akkor, ha egy másik parancs paraméterezése közben vagyunk. A továbbiakban a rajzi segédeszközöket a
Rajzbeállítások párbeszédablak paramétercsoportjai alapján ismertetjük.
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1-5. ábra

ÜZEMMÓD ÉS MÉRETPONTOS RAJZ
Az üzemmódok kapcsolására általában több módszer is használható. A Rajzbeállítások párbeszédablakban a kapcsolóra kell kattintani vagy a Tab (illetve visszafelé Shift+Tab) gombbal rá kell állni,
majd a szóköz gombot megnyomni. A bekapcsolást a paraméter 
jele jelzi. A kikapcsolt paraméterek jelölőnégyzete üres.
Az AutoCAD 2002-ben az üzemmódok be- vagy kikapcsolt állapota látható az állapotsorban, vagyis az AutoCAD munkaablak alsó
sorában is. A bekapcsolt üzemmódok jelzői feketén (lenyomott
gombként), a kikapcsoltak szürkén jelennek meg. A két állapot közötti váltáshoz elegendő a megfelelő állapotsorbeli jelzőre duplán
kattintani. Több üzemmódot be- vagy kikapcsolhatunk gyorsgombokkal is.
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