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Ενότητες του σεμιναρίου 

Η εκπαίδευση γίνεται με βιντεοσκοπημένα μαθήματα που οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 
παρακολουθήσουν με το δικό τους ρυθμό. 

Υπάρχει επίσης βιβλίο με τις εντολές και τα παραδείγματα βήμα-βήμα. 

Στο τελικό στάδιο δημιουργίας των ολοκληρωμένων παραδειγμάτων από τους εκπαιδευόμενους, γίνονται 
οι απαραίτητες διορθώσεις και παρεμβάσεις από τον εισηγητή Βασίλη Κορδώνια. 

Οι ενότητες εκμάθησης είναι συνοπτικά οι επόμενες: 

1. Γνωριμία με τον 3D χώρο 

Ορολογία και ανάλυση των χαρακτηριστικών της σχεδίασης του χώρου. 

Γνωριμία με το 3D Χώρο, με τη βοήθεια του AutoCAD. 

Ανάλυση των διαφορετικών τύπων μοντέλων. 

2. Διαχείριση & Κίνηση στο χώρο 

Τρόποι …μετακίνησης, αντιγραφής, περιστροφής και αλλαγής κλίμακας στο χώρο. 

3. Εντολές δημιουργίας τρισδιάστατων αντικειμένων 

Meshes. Στην αρχή αναλύονται τα Meshes (Πλέγματα). Αποσαφηνίζονται οι εντολές που μπορούν να 
ορισθούν και η μεταμόρφωσή τους από απλά γεωμετρικά σχήματα σε ολοκληρωμένα αντικείμενα. 

Solids. Η δημιουργία, οι τροποποιήσεις και οι ειδικές εντολές των Solids (Στερεών) αναλύονται σ’ αυτήν 
την ενότητα. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη λογική και χρήση των εντολών. 

Surfaces. Οι εντολές ολοκληρώνονται με την ανάλυση των εντολών δημιουργίας και χειρισμού των 
Surfaces (Επιφάνειες). 

4. Δημιουργία ολοκληρωμένων τρισδιάστατων μοντέλων 

βήμα-βήμα 

Στην ενότητα αυτή οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδεύονται και δημιουργούν ολοκληρωμένα τρισδιάστατα 
αντικείμενα βήμα-βήμα. 

Σε όλα τα προγράμματα δημιουργίας μοντέλων η λογική των εντολών είναι ίδια, απλά διαφέρουν οι 
επιλογές εκτέλεσής τους. 

Η κατανόηση της λογικής των εντολών και της χρήσης τους στη δημιουργία ολοκληρωμένων 
τρισδιάστατων αντικειμένων είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για τη γρήγορη εκμάθηση και κατανόηση 
και άλλων προγραμμάτων. 

Στη διαχείριση των εντολών χρησιμοποιείται το AutoCAD. 
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Gallery από τις 4 ενότητες 

1. Γνωριμία με τον 3D χώρο 
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2. Διαχείριση & Κίνηση στο χώρο 
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3. Εντολές δημιουργίας τρισδιάστατων αντικειμένων 
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4. Δημιουργία ολοκληρωμένων τρισδιάστατων μοντέλων 

βήμα-βήμα 
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