
РРААББООТТЕЕНН  ППРРООССТТООРР  

 
Работниот простор во AutoCAD е навистина важен, како ред на маса. Кој има желба да 
има средени работи и на  »право место«, работната околина би си ја средил и 
организирал со оглед на своите потреби: логично, чисто, систематско...  
 
1. КОРИСНИЧКИ ПРОФИЛИ 

 
Подесувањето и прераспоредувањето 
одземаат време, интересно е да знаете, како 
подесувањата да се зачуваат и употребат или 
при пренос на параметрите на останатите 
компјутери во канцелариите. Еден начин на 
зачувување на параметрите се корисничките 
профили – Profiles. До параметрите доаѓаме 
преку наредбата  Tools / Options. 
 
 
 
 
Параметрите кои се однесуваат на работниот 
простот се распоредени на картончето 
Display. Тука  подесуваме различни прикази 
прозорецот– поле Window Elements: 
менија,споредни менија, големи или мали 
икони…Најрационално е да го исклучиме  
приказот на менијата (кои во основа се 
вклучени), сега посакуваме што повеќе 
простор за цртање. Зумирањето и 
поместувањето во  AutoCAD е така елегантно 



решено со тркалцето на глувчето,  да нема потреба од  дополнително орудије.  
Најмногу се употребува дугмето Colors, со кој кориснициет 
ја менуваат бојата на позадината, која во основа е 
подесена на црно. Таа боја е впрочем мошне прикладна      
(најмалку »сјаје« и на неа сите останати бои најдобро 
контрасно се гледаат), сепак одредени корисници сакаат 
изглед  »како на хартија« -према тоа бела боја. Користени 
се и нијанси на сива и залена боја. Дугмето Colors 
овозможува подесување на останатите елементи, не само 
позадината на просторот за цртање.  
 
Посебен дел е 
наменет за 

изгледот на Layout-от, кои го употребуваат малку 
корисници. Таму обучно се вклучени опции за 
прикажување на листот со сенка и на него е 
означена површината за печатење. Важно е уште 
Crosshair size, кој смислено го подесува на 100%. 
Нитата на крвчето со тоа се зголемува низ целито 
екран и со убаво подесен Snap, можно е брзо и 
едноставно израмнување на објектите. 
Останатите параметри се подобро поврзани со 

приказ и брзина на обработка на објетки.  
Покрај подесувањето на изгледот на работниот 
простор, може да ги подесуваме и останатите 
параметри, кои ги нуди наредбата Options. На 
крај е значајно сето тоа да се зачува – да 
имаме резерва, ако подоцна се  сруши или пак 
ако сакаме еднакви параметри на прим. На 
преносен компјутер. Да се преселиме на 
последното картонче Profiles. 
На десната страна иаме 
повеќе дугмиња за 
управување со параметрите.  
 

 
 
 
Со дугмето Add to List може да додадеме во листата произволен број на 
профили. Секој има можни други параметри. Преку дугмето  Set Current 
подесуваме активен профил,со Rename задаваме на моменталните 
параметри произволно име,  Delete ги бриши несаканите профили од 
листата, Reset ја подесува назад во  AutoCAD предпараметри. 

 
За трајно зачувување на параметрите важно 
е дугмето Export…in Import…Сите параметри 
на одреден профил може да се зачуваат во 
датотека со екстензија ARG.  Така може да ги 
пренесуваме меѓу компјутерите и 
параметрите повторно да ги увезуваме со 
Import.  
 
 
 



Ако сакаме да активираме одреден профил 
веќе покрај подигањето на AutoCAD, тоа го 
правиме на иконата за подигнување. На нејзе 
кликнуваме со десен клик и отвараме 
Properties (својстваi). Во линијата  Target 
додаваме на крајот  /P и име на профилот – 
према тоа torej » /P ИМЕ«. Начелно може да 
организираме повеќе икони за погон и секоја 
да ја стартуваме со свои параметри.  
 
 
 

 
2. WORKSPACES 
 

Во следната фаза на екранот организираме 
линии со орудија. Ги отвараме најлесно со 
кликнување на десниот клик на произволно 
икона и во прирачното мени ко селектриаме 
саканото име. Оние кои ги имаме отворено ги 
поставуваме на рабовите од работниот 
простор. Ако кликнеме со десен клик во 
празен простор покрај иконата, во прирачното 
мени се отвора  склопови од редицата со 
орудија на прим. ACAD, EXPRESS…Не 
забораваме отворени линии со алатки Ne 
pozabimo odpreti orodne vrstice Workspaces. 

 
 
 

Потоа тука се уште прозорци како: Properties, 
Design Center, Tool Palettes, Sheet set 
manager, Calculator…Посебно мислам  да 
прозорците  Properties (CTRL+1) и Tool 
Palettes (CTRL+3) во укотвен облик се 
суштински составни делови на површината- 
се разбира ако имаме припремани палети за 
своите потреби. (на пример Архитектурните 
алатки кои може да ги симнете од web 
страната на нашиот партнер АРХИНОВА 
http://www.arhinova.si/download.htm. 
 

 
 

 
Кога подесувањето на сите елементи е 
дефинирано, отвараме завесна листа на 
Workspaces. Една од опциите е Save current 
as. Во прозорецот го повикуваме нашето 
подесување. Се зачувуваат елементите ( 
прозорци и нивната положба), кои се видни и 
нивната положба. Може да дефинираме 
произволен број на различни комбинации на 
листи со алатки и прозори.   



 
 
 

Трајно зачувување на дефиницијата 
Workspace е можна преку CUI (Custom user 
interface). CUI е најнова XML варијанта на 
стариот  MNU. Во командната линија 
втипкуваме CUI и се поставуваме на 
картончето Transfer. Во рубриката 
Workspaces ги гледаме сите наши предходни 
дефиниции. Ќе ги зачуваме во нова датотека 
CUI преку наредбата Save as. Сега може 
датотеката да ја пренесеме на друг компјутер 
и наложиме нов CUI со наредбата Menu. 
 

 
 
 
 


