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H infotech σας προσκαλεί να επενδύσετε σε γνώση. Αναλυτικότερα σας προσφέρουμε μετά την ολοκλήρωση 
των σεμιναρίων εξειδικευμένες ημερίδες και βιντεοσκοπημένα μαθήματα, ανάλογα με το σεμινάριο που έχετε 
παρακολουθήσει. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα θέματα ανά σεμινάριο. 

 

ΑutoCAD 

 

Από την Αλάμπρα στο AutoCAD 

Ιστορικά. Η Αλάμπρα είναι ένα ανάκτορο στη Γρανάδα (Ισπανία, Ανδαλουσία). Κτίστηκε από τους 
Μαυριτανούς περίπου το 900 M.X. και είναι διάσημο για την αρχιτεκτονική του. Ειδική μνεία γίνεται στις 
επενδύσεις με υπέροχα πλακάκια με αραβουργήματα. 

Αλήθεια πως σχεδιάζανε και δημιουργούσαν τα πλακάκια οι καταπληκτικοί μάστορες του 10ου αιώνα? Πόσο 
εκπληκτικοί ήταν στη Γεωμετρία?  

Εμείς θα ασχοληθούμε με τη δημιουργία μερικών tiles στο AutoCAD, παίρνοντας ιδέες και γνώσεις από τον 
τρόπο που -κατά τη γνώμη μας- τα δημιούργησαν. H γεωμετρία και η γεωμετρική σκέψη στο απόγειό τους. 

Στη συνέχεια επιλέχθηκαν 2 ολοκληρωμένες εργασίες που παρουσιάζονται σε video και μία σε pdf.  

Αναπτύσσεται επίσης η λογική της δημιουργίας τους. 

Video 

1. Court of the golden room 
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2. Court of the Myrtles 

    

PDF 

Side Alcoves 

Αναλύεται βήμα-βήμα σε pdf η διαδικασία δημιουργίας του. 

 

Στη συνέχεια εμφανίζονται μερικά από τα βήματα. 



-4-                                                                                                                                          

 

 

AutoCAD Advanced 

Αν θέλετε να εμβαθύνετε στο AutoCAD, αναλύονται θέματα εξειδικευμένα που σας πάνε σε άλλο επίπεδο το 
AutoCAD.  

AutoCAD 3D 

Συνεχίζουμε με την εκπαίδευση στο AutoCAD 3D. 
Στην αρχή αναλύουμε τον 3D χώρο και συνεχίζουμε 
με την ανάλυση των 3D εντολών και τη δημιουργία 
ολοκληρωμένων 3D μοντέλων. 

Επειδή οι περισσότερες εντολές έχουν ίδια λογική 
εφαρμογής σε όλα τα προγράμματα η γνώση τους 
σας βοηθάει στην εκμάθηση επιπρόσθετων 
προγραμμάτων (όπως Rhino3D, 3DS Max, Inventor 
κ.λπ.). 

AutoCAD 2023 

Στα νέα σεμινάρια γίνεται εκπαίδευση στο AutoCAD 
2023. Το manual έχει αναβαθμιστεί και περιλαμβάνει 
όλα τα νέα χαρακτηριστικά της τελευταίας έκδοσης. 
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Revit 

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο του Revit μπορείτε να παρακολουθήσετε τα επόμενα ειδικά θέματα. 

Datum Elements. Τριγωνικό σύμβολο  

Στην ενότητα αυτή αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να 
αντικαταστήσετε τα Datum Elements όπως τα σύμβολα των 
υψομέτρων. 

 

Walls. Προεξοχές, Εσοχές σε Τοίχους 

Ο τρόπος που μπορείτε να δημιουργήσετε προεξοχές με διαφορετικά τμήματα τοίχων καθώς και εσοχές σε 
υπάρχοντες είναι το θέμα αυτής της ενότητας. 

Οι εσοχές και προεξοχές μπορούν να είναι από τον ίδιο ή και διαφορετικούς τοίχους. 
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Στην επόμενη ενότητα αναλύεται ο τρόπος που μπορείτε να δείξετε τα layers ενός τοίχου σε φύλλα. 

 

Τέλος παρουσιάζεται ο τρόπος που μπορεί να γίνει Split ένα εξωτερικό Layer του Τοίχου. 
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Curtain Walls. Προκοστολόγηση  Λοξά Mullions 

Στην πρώτη ενότητα αναλύεται ο τρόπος που μπορείτε να κοστολογήσετε ένα συγκεκριμένο τμήμα Project. Στο 
παράδειγμα γίνεται προκοστολόγηση του υαλοπετάσματος που έχουμε στη σχολή.  

Δημιουργήθηκαν επίσης panels με ανοιγόμενα παράθυρα. 

 

Στη δεύτερη ενότητα ασχολούμαστε με τη διαδικασία που μπορείτε να δημιουργήσετε ένα παράθυρο με 
ακτινωτά mullions που δεν μπορούν να δημιουργηθούν με τις κλασσικές επιλογές των Curtain walls. 

Αναλύεται μία μέθοδος. Μπορεί φυσικά να χρησιμοποιηθεί και άλλος τρόπος. 
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Ενσωμάτωση Project σε πραγματική φωτογραφία  

Μπορεί να ενσωματωθεί σε μία φωτογραφία που περιέχει το παλιό κτίριο το νέο? 

Φυσικά και γίνεται με τη βοήθεια και …λίγο του  Photoshop. 

Αναλύεται η διαδικασία με το Project ενός συνεταιρισμού Τράπεζας που δημιουργήθηκε από τον Αρχιτέκτονα 
Μπάμπη Ζυγούλη. 

 

                 Τελική εικόνα στο Revit                                    Υπάρχον Κτίριο 

 

   

 

Συνδυασμός στο Photoshop 
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Revit 2023 

Στα νέα σεμινάρια γίνεται εκπαίδευση στο Revit 2023. Στις παρουσιάσεις  έχουν προστεθεί τα νέα 
χαρακτηριστικά του 2023.  
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Rhino3D 

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο του Rhino μπορείτε να παρακολουθήσετε τα επόμενα θέματα. 

Ειδικές εντολές για …ειδικούς σκοπούς 

Το Rhino είναι το πρόγραμμα που λύνει σχεδόν όλα τα σχεδιαστικά προβλήματα με τις απίστευτες 
εξειδικευμένες εντολές που έχει. Στην πρώτη ενότητα αναλύουμε μερικές από αυτές και σας προτρέπουμε να 
ασχοληθείτε και με άλλες. 

Zaha Hadid Bench  

H Zaha Hadid δημιούργησε το επόμενο παγκάκι που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Dallas Museum of Art. 
Η δημιουργία του στο Rhino είναι η επόμενη ενότητα. 

Σημειώνουμε ότι τις αρχικές της ιδέες η Zaha Hadid τις υλοποιούσε με το Rhino και το Grasshopper.  
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Εισαγωγή στο Grasshopper 

Αν το Grasshopper σας φοβίζει, το εισαγωγικό αυτό σεμινάριο θα σας εξαλείψει τους φόβους σας.  

Αναλύονται 4 θέματα. 

 


