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ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν το κλειδί (Hasp) συνδέεται στην παράλληλη θύρα, µπορείτε να το τοποθετήσετε πριν ή µετά
από την εγκατάσταση των προγραµµάτων, έχοντας απαραίτητα κλειστό τον υπολογιστή.
Αν το κλειδί (Hasp) συνδέεται σε θύρα USB, µη το τοποθετήσετε εξ αρχής αλλά µετά από την
εγκατάσταση του προγράµµατος. Τα κλειδιά αυτού του τύπου µπορούµε να τα τοποθετήσουµε
ή να τα βγάλουµε έχοντας ανοιχτό τον υπολογιστή, αρκεί ο υπολογιστής να βρίσκεται σε
κατάσταση ηρεµίας δηλαδή µε κλειστά όλα τα προγράµµατα.
Είναι απαραίτητο πριν από την εγκατάσταση να απεγκαταστήσετε το παλαιότερο GGCAD αν
αυτό έχει εγκατασταθεί σε διαφορετικό φάκελο από τον C:\GGCAD
Είναι απαραίτητο πριν από την εγκατάσταση να είναι τα Windows ενηµερωµένα µε αυτά που
κατεβάζουν αυτόµατα συνεχώς.
Είναι απαραίτητο όταν ανοίγουµε το πρόγραµµα να έχουν ρυθµιστεί τα Windows ώστε
εµφανίζουν την ηµεροµηνία όπως στην χώρα µας «ηµεροµηνία/µήνας/έτος».
Είναι απαραίτητο πριν από την εγκατάσταση να έχετε ανοίξει το AutoCAD µόνο του έστω και
µία φορά και να έχετε ρυθµίσει το Workspace σε «AutoCAD classic» ή «Drafting &
Annotation» και να το κλείσετε.
Είναι απαραίτητο όταν θα λειτουργήσετε το πρόγραµµα για πρώτη φορά, να έχετε το
AutoCAD κλειστό και να αφήσετε το πρόγραµµα να το ανοίξει.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ελέγξτε αν υπάρχουν ανοιχτά παράθυρα στην οθόνη και κλείστε τα όλα.
Αν αφού βάλατε το CD δεν έχει ανοίξει µόνη της η εγκατάσταση του προγράµµατος, τότε από
«Win > Run» ή από το «My Computer» µεταβείτε στο CD και τρέξτε το αρχείο «GGcadSetup».
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∆ιαβάστε τη σύµβαση παραχώρησης άδειας χρήσης προτού προχωρήσετε Αν συµφωνείτε µε
τους όρους τότε µαρκάρετε την αντίστοιχη επιλογή και µετά πιέστε Επόµενο όσες φορές
χρειάζεται για να αρχίσει η εγκατάσταση.
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Αν εµφανιστεί το µήνυµα < Πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή για να ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Να γίνει τώρα? > απαντήστε ΟΧΙ για να ολοκληρωθούν οι ρυθµίσεις.
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Όταν εµφανιστεί η φόρµα «GGCAD - Ρυθµίσεις», ελέγξτε αν είναι σωστή η διαδροµή του
αρχείου acad.exe που το πρόγραµµα βρίσκει µόνο του και εάν όχι πατήστε Εύρεση για να την
καθορίσετε εσείς. Εδώ επίσης θα χρειαστεί η πληροφορία που πήρατε από το Properties του
My computer ώστε να εγκατασταθεί ο κατάλληλος οδηγός του κλειδιού(Hasp). Όταν όλα είναι
δηλωµένα σωστά πατήστε ΟΚ για να γίνουν οι ρυθµίσεις.



Αφού τελειώσουν οι ρυθµίσεις, τοποθετείστε το κλειδί στην στην USB θύρα του υπολογιστή
και αφού περιµένετε λίγο να αναγνωριστεί ή νέα συσκευή και να ανάψει το κόκκινο φωτάκι της
τρέξτε το πρόγραµµα από την συντόµευσή του και αφήστε το να ανοίξει µόνο του το
AutoCAD. Θυµίζουµε ότι αν το κλειδί είναι παλαιού τύπου και συνδέεται σε παράλληλη θύρα,
πρέπει να κλείσετε πρώτα τον υπολογιστή για να το τοποθετήσετε.
Αν σας ζητηθούν οι κωδικοί Serial Number και Statring Code, δώστε τους σύµφωνα µε τις
οδηγίες που θα εµφανιστούν. Το Serial Number είναι γραµµένο στο CD του προγράµµατος και
το Statring Code σε τυπωµένη ή σε pdf σελίδα που συνοδεύει το πρόγραµµα.
Αν εµφανιστεί το µήνυµα «Απαραίτητες ρυθµίσεις στα Windows», πατήστε ΟΚ.
Τώρα στο επάνω µέρος της οθόνης θα εµφανιστεί η βασική φόρµα του GGCAD.








Το µενού µε τις εντολές του προγράµµατος θα εµφανιστεί αφού ανοίξουµε ένα σχέδιο µε
«Άνοιγµα» ή δηµιουργήσουµε ένα µε «Νέο σχέδιο» και στην συνέχεια κλικ στο «Έναρξη».
Μετά από λίγο τρέξτε την λειτουργία «Options…» η οποία βρίσκεται στο τέλος του pull down
µενού «Tools», επιλέξτε «File», αναπτύξτε το «Support File Search Path» και ελέγξτε αν έχει
προστεθεί στο τέλος η διαδροµή «C:\GGCAD», όπως βλέπετε στην επόµενη εικόνα.
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Αν όχι πατήστε «Add…» και πληκτρολογήστε το εσείς ή βρείτε τον ζητούµενο φάκελο µε την
βοήθεια του κουµπιού «Browse…» για το γράψει µόνο του. Μετά πατήστε «ΟΚ» για να βγείτε
από το «Options» σώζοντας έτσι την αλλαγή που κάνατε, κλείστε το AutoCAD και ανοίξτε το
ξανά για να λάβει υπ’ όψιν του αυτήν την αλλαγή.



Για να πάρετε βοήθεια σχετικά µε τη χρήση, πατήστε το κουµπί µε το ερωτηµατικό
στη συνέχεια αφού ανοίξει η οθόνη βοήθειας, «Έναρξη του GGCAD».



και

Εκεί (στην βοήθεια), περιλαµβάνεται ολόκληρο το εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος.
Η βοήθεια µπορεί να ανοίξει και χωρίς να είναι ανοιχτό το πρόγραµµα, πατώντας:
«Κουµπί Win (ανάµεσα στο ctrl και στο alt) > Όλα τα προγράµµατα > GGCAD > Βοήθεια».
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