2D Computer
Aided Design (CAD)
Η ενότητα 2D Computer Aided Design (Σχεδίαση
σε 2 Διαστάσεις μέσω Η/Υ) αποτελεί ένα διεθνώς
αναγνωρισμένο εφόδιο, ειδικά στις μέρες μας, που
η πολυπλοκότητα των σύγχρονων κατασκευών
έχει αναγάγει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε
αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδιασμού κτιρίων,
μηχανών, αντικειμένων και έργων γενικότερα.
Αποτελεί το πρώτο, σε διεθνές επίπεδο,
ανεξάρτητο λογισμικού πρότυπο για την
αξιολόγηση βασικών δεξιοτήτων στη σχεδίαση,
σε δύο διαστάσεις, μέσω Η/Υ.

Με αφορά το
2D Computer Aided Design;

Τι θα μου προσφέρει η ενότητα
2D Computer Aided Design;

Στο πρόγραμμα ECDL CAD καλείστε να επεξεργαστείτε, σε
πραγματικό περιβάλλον CAD, σχέδια που περιέχουν
αντικείμενα και διαστάσεις. Μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος θα μπορείτε να δημιουργήσετε αντικείμενα
και στοιχεία και να χρησιμοποιήσετε διάφορα εργαλεία. Θα
μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε εντολές που αφορούν
μέτρηση αποστάσεων, γωνιών και επιφανειών. Θα
αποκτήσετε σύνθετες γνώσεις υψηλότερου επιπέδου, όπως
η εισαγωγή αντικειμένων από άλλες εφαρμογές, ακόμη και
μέσω του διαδικτύου.

• Πιστοποιεί ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις
χαρακτηριστικές λειτουργίες μιας τυπικής εφαρμογής CAD,
σε πραγματικό περιβάλλον, με σκοπό τη δημιουργία,
επεξεργασία και εκτύπωση δισδιάστατων αρχιτεκτονικών ή
μηχανολογικών σχεδίων.

Η ενότητα 2D Computer Aided Design σε σπουδαστές
τεχνικών σχολών (αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς,
μηχανολόγους, πολεοδόμους, τοπογράφους, γραφίστες,
σχεδιαστές) και τα στελέχη κατασκευαστικών εταιριών,
αρχιτεκτονικών, μηχανολογικών ή τεχνικών γραφείων.

• Σχεδιάστηκε από το Ίδρυμα ECDL, σε συνεργασία με μία
ομάδα εργασίας αποτελούμενη από ειδικούς στο CAD.
Επίσης, τον σχεδιασμό του ECDL CAD υποστήριξαν δύο
ηγετικές εταιρίες στον χώρο της Αρχιτεκτονικής,
Μηχανολογικής και Κατασκευαστικής δραστηριότητας, η
Autodesk και η Bentley, οι οποίες καλύπτουν το 95% της
παγκόσμιας σύγχρονης αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών
CAD.

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορώ να:
• Επεξεργάζομαι, σε πραγματικό περιβάλλον CAD,
σχέδια που περιέχουν αντικείμενα και διαστάσεις με
προβολή/πλοήγηση, διαχείριση στρώσεων/επιπέδων
και να κάνω ανταλλαγή σχεδιαστικών δεδομένων.
• Χρησιμοποιήσω τις χαρακτηριστικές λειτουργίες μιας
τυπικής εφαρμογής CAD, σε πραγματικό περιβάλλον,
με σκοπό τη δημιουργία, επεξεργασία και εκτύπωση
δισδιάστατων αρχιτεκτονικών ή μηχανολογικών
σχεδίων.

• Δημιουργώ αντικείμενα/στοιχεία με εργαλεία επιλογής, να
τα διαχειρίζομαι, να δίνω εντολές μέτρησης, να ορίζω τις
ιδιότητές τους και να πραγματοποιώ υπομνήματα.
• Δημιουργώ, να επεξεργάζομαι και να εκτυπώνω
δισδιάστατα αρχιτεκτονικά ή μηχανολογικά σχέδια και να
επιχειρώ συνδυαστικές κινήσεις για την επίτευξη
συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

Επισκόπηση περιεχομένων ενότητας 2D Computer Aided Design
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Εισαγωγικά

•
•
•
•

Πρώτα Βήματα
Προβολή/Πλοήγηση
Διαχείριση Στρώσεων/Επιπέδων
Ανταλλαγή Σχεδιαστικών Δεδομένων

Βασικές Λειτουργίες

•
•
•
•
•
•

Δημιουργία Αντικειμένων/Στοιχείων
Εργαλεία Επιλογής
Διαχείριση Αντικειμένων/Στοιχείων
Εντολές Μετρήσεων, Λήψης Πληροφοριών
Ιδιότητες Αντικειμένων/Στοιχείων
Υπομνήματα (κείμενο και διαστάσεις)

Προχωρημένες Λειτουργίες

• Διαχείριση Μπλοκ/Κελυφών (Block/Cells)
• Χρήση Αντικειμένων OLE

Εκτυπώσεις

• Διαχείριση και Επιλογές Εκτύπωσης

Πώς μπορώ να ξεκινήσω;

Η PeopleCert είναι παγκόσμιος ηγέτης στην πιστοποίηση επαγγελματικών και γλωσσικών
δεξιοτήτων. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις με στόχο την ανάπτυξη
και διάθεση κορυφαίων εξετάσεων πιστοποίησης. Η PeopleCert διενεργεί εξετάσεις σε 200
χώρες και σε 25 γλώσσες, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, και δίνει τη δυνατότητα
σε επαγγελματίες να κάνουν τις φιλοδοξίες τους πραγματικότητα, μέσω της κατάρτισης.
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Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να βρείτε ένα πιστοποιημένο κέντρο κοντά σας,
επισκεφθείτε το ecdl.gr

