MML-Projetos de Arquitetura - Configurações do Comando Options
CONFIGURANDO O AUTOCAD - RESUMO DO COMANDO OPTIONS
Esta Apostila descreve um resumo dos principais pontos de configuração para que você possa trabalhar sem muitos problemas
com o AutoCAD.
Essas configurações terão mais sentido à medida que efetivamente usar o AutoCAD e descobrir novas possibilidades e ajuste
do seu ambiente de trabalho.
Para tornar o AutoCAD mais amistoso ao modo de trabalho, podemos ajustar suas variáveis da maneira que melhor convier.
Para isso, podemos usar o comando OPTIONS.
Menu: Tolls Options
Entrada de comando: op
Menu de atalho: Clique com o botão direito do mouse na janela de comandos ou (sem comandos ativos ou objetos
selecionados) clique com o botão direito do mouse na área do desenho e escolha Options.
Opções da aba Files

Lista as pastas nas quais o programa procura arquivos de suporte, driver, menu e outros arquivos. Lista também configurações
opcionais definidas pelo usuário, como o dicionário a ser utilizado na verificação ortográfica.
Search Paths, File Names, and File Locations - Caminhos de busca,nomes de arquivos e localizações de arquivo:
•
Support File Search Path: indica os caminhos de pesquisa para arquivos de fontes de letras, padrões de hachuras, tipos de
linhas, blocos, rotinas etc.
•
Working Support File Search Path: mostra somente os caminhos de pesquisa válidos, ou seja, que o AutoCAD
encontrou, entre os caminhos listados no item anterior.
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•
Device Driver File Search Path: caminho em que se encontram os drives de vídeo, impressoras, ploiters, mesa
digitalizadora etc.
•
Project Files Search Path: se o AutoCAD não localiza um Xref, ele procura nos caminhos aqui especificados.
•
Customization Files: define a localização dos arquivos de customização principal (acad.cui) e corporativo.
•
Help and Miscellaneous File Names: define a localização do arquivo de help, localização default da Internet e
localização do arquivo de configuração do AutoCAD.
•
Text Editor, Dictionary, and Font File Names: nome do editor a ser usado no comando MTEXT, nome do dicionário para
correção automática, nome do dicionário customizado, fonte alternativa de letras para o caso de a fonte usada não estar
disponível e caminho para essa fonte.
» Print File, Spooler, and Prolog Section Names: especifica definições relativas à plotagem, como nome alternativo a ser
usado na plotagem (Print File Name) com extensão.p/í, aplicação para uso de spool de impressão, atribuição de um nome à
seção customizada do acad.psf.
•
Printer Support File Path: caminho para arquivos de spool de impressão.
•
Automatic Save File Location: indica onde será salvo o arquivo quando você acionar salvamento automático.
•
Color Book Locations: especifica o local de armazenamento do arquivo de cores a ser usado na seleção de cores no
AutoCAD.
•
Data Sources Location: indica onde estão armazenados os arquivos de banco de dados.
•
Template Seítings: informa onde estão armazenados os arquivos de template para uso no Setup Wizard e no comando
QNEW.
•
Tool Paletts File Locatíons: especifica o caminho para as paletas de ferramentas.
•
Authoríng Palette File Location: especifica o caminho para as paletas dos editores de blocos.
•
Log File Location: indica onde serão armazenados os arquivos de log (relatórios) de uso do AutoCAD.
•
Plot and Publish Log File Location: especifica onde serão armazenados os arquivos de log (relatórios) relativos à
plotagem e à publicação.
•
Temporary Drawing File Location: caminho dos arquivos temporários.
•
Temporary Externai Reference File Location: caminho temporário para a cópia de XREFs.
•
Texture Maps Search Path: caminho de mapas de texturas.
•
i-drop Associated File Location: define o caminho em que os arquivos serão armazenados quando algum conteúdo
i-drop for arrastado da web para um desenho. Quando não especificado, assume o caminho do desenho corrente.
•
DGN Mapping Setups Location: Especifica a localização do arquivo dgnsetups.ini, onde as configurações de
mapeamento DGN estão armazenadas. Esta localização precisa existir e ter permissões de leitura/gravação para que os
comandos DGN funcionem normalmente.
Browse: ajuda na pesquisa de um caminho ou arquivo pelo gerenciador de arquivos. Add: adiciona um caminho à lista.
Remove: remove o caminho da lista. Move up: move o caminho para cima. Isso o torna prioritário
na pesquisa.
Move Down: move o caminho para baixo.
Set Current: torna o project selecionado ou o dicionário como sendo o corrente.
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Opções da aba Display

Configura o monitor de vídeo.
Window Elements: parâmetros da área de desenho.
•
Color scheme: controla as configurações de cores em cor clara ou escura para elementos como barra de status, barra de
título, barra de fita e o quadro do navegador de menus.
•
Display Scroll Bars in Drawing Window: exibe barras de rolagem nos lados inferior e direito da área de desenho.
•
Display Drawing Status Bar: exibe a barra de status do desenho, que mostra diversas ferramentas para as anotações
de escala.
Quando a barra de status do desenho está ativada, ela é exibida na parte inferior da área de desenho. Quando a barra de status
do desenho está desativada, as ferramentas encontradas nela são movidas para a barra de status do aplicativo.
•
Display Screen Menu: mostra o menu de tela no lado direito da área de desenho. A fonte do menu de tela é controlada
pelas configurações de fonte do sistema Windows. Se você utilizar o menu de tela, deve definir uma configuração de fonte do
sistema Windows e seu tamanho que se ajustem às restrições de tamanho do menu de tela.
•
Use Large Buttons for Toolbars: exibe os botões em formato maior, de 32 x 30 pixels. O tamanho de exibição
padrão é de 16 x 15 pixels.
•
Show Tooltips: mostra as dicas de ferramenta quando o cursor é movido sobre os botões.
Show Shortcut Keys in Tooltips: expõe as teclas de atalho quando você move o cursor sobre os botões das toolbars.
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Colors: controla as cores do desktop do AutoCAD. Aciona a caixa de diálogo seguinte que permite alterar cor da área gráfica,
cor de fundo do Layout, cor de fundo do Model etc.

Fonts: monitora os tipos de fonte de letra que deseja usar na apresentação do desktop do AutoCAD.

Layout Elements: controla as opções para os layouts.
• Display Layout and Model tabs: indica se serão mostradas as abas do Model e dos Layouts na parte inferior da área gráfica
da tela.
•
Display printable área: mostra as margens no layout como linhas tracejadas. Objetos desenhados fora das margens são
omitidos quando o desenho for plotado.
•
Display paper background: exibe o fundo da tela em cor diferente.
•
Display paper shadow: mostra uma sombra em torno do desenho do papel.
•
Show Page Setup Managerfor new layouts: quando se cria um layout, o comando PAGESETUP é automaticamente
acionado.
•
Create viewport in ne\v layouts: cria uma viewport no layout criado.
Crosshair Size: tamanho proporcional do cursor na tela; 100% cruza a tela inteiramente.
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Display Resolution: controla a qualidade de apresentação dos objetos na tela. Melhor qualidade implica em menor performance.
•
Are and circle smoothness: controla o quão suave será a apresentação de círculos e arcos. São aceitos valores entre l e
20.000 e o default é 1.000. Pode ser também acionada pelo comando VIEWRES.
•
Segments in a polyline curve: número de segmentos para gerar a representação de cada curva de uma polyline. O
default é 8; são válidos valores entre -32.767 e 32.767. Pode ser também controlada pela variável SPL1NESEGS.
•
Rendered object smoothness: controla o quão suave será a apresentação de curvas de imagens renderizadas e sombreadas.
Valores válidos: 0.01 a 10. Default'. 0.5. Pode ser também controlada pela variável FACETRES.
•
Contour Unes per surface: número de linhas de contorno por face no objeto. Valores válidos: O a 2.047. Default. 4. Pode
ser também controlada pela variável ISOLINES.
Display Performance: controla variáveis que afetam a performance da tela.
•
Pan and Zoom with raster & OLE: indica se as imagens rãs ter e os objetos OLE serão ou não apresentados durante o
Zoom e o Pan realtime.
•
Highlight raster intage frame only: determina o modo de apresentação das imagens raster durante a seleção. Se ativada,
mostra somente a borda da imagem raster quando ela é selecionada.
•
Apply solidfill: mostra os objetos preenchidos com cores ou não. Se desativada, mostra apenas seu contorno. O comando
FILLMODE também controla essa variável.
•
Show text boundary frame only: exibe os textos somente como um quadro em torno dele. O comando QTEXTMODE
também controla essa variável.
•
Draw true silhouetsfor solids and surfaces: define se a silhueta em curvas de objetos sólidos será mostrada como modelo
em arame. Controla também se as malhas intermediárias serão apresentadas ou suprimidas. A variável DISPSILH controla
essa característica.
Reference Edit Fading Intensity: indica o grau de desbota-mento que devem ter os objetos durante a edição de XREFs no
desenho corrente.
Opções da aba Open and Save

File Save
•
Save as: indica em que tipo de formato você quer que o AutoCAD salve automaticamente os desenhos.
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Maintain Visual Fidelity for Annotative Objects: especifica se os desenhos são ou não salvos com fidelidade
visual para objetos de anotação. Thumbnail Preview Settings: configura a imagem de pré--visualização (thumbnail) dos
desenhos.
Save a Thumbnail Preview Image: controla se a imagem de pré-visualização do desenho será salva junto com ele para usá-la
nas caixas de diálogo de seleção de arquivos.
Generate Sheet, Sheeí View, and Model View Thumbnails: atualiza as imagens de pré-visualizaçâo no Gerenciador de
Conjuntos de Desenhos (Sheet Sei Manager).
Performance-Accuracy Slider: especifica quando as imagens de pré-visualização são atualizadas: manualmente, quando as
imagens forem acessadas ou quando o desenho for salvo.
•
Incremental save perceníage: indica a porcentagem de espaço desperdiçado permitida em relação ao tamanho original do
desenho. Quando o percentual é atingido, o AutoCAD salva o desenho, eliminando o espaço desperdiçado.
File Safety Precautions: ajuda na prevenção de perda de dados e na detecção de erros.
•
Automatic save: salva automaticamente o desenho a cada intervalo de tempo definido em Minutes between soves.
•
Create backup copy with each save: cria uma cópia de backup cada vez que salvar o desenho.
•
Full-time CRC validation: indica se o check de redundância será feito toda vez que um objeto é lido no desenho.
•
Maintain a log file: indica se será mantido o conteúdo da linha de comando em um arquivo de log.
•
File exíension for íemporary files: extensão para os arquivos temporários. Default: ac$.
•
Security Options: define configurações para uma assinatura digital e uma senha que são utilizadas quando você salva um
arquivo.
•
Display digital signature information: mostra as informações da assinatura digital quando um arquivo com uma
assinatura válida é aberto. Pode ser também controlada pela variável SIGWARN.
File Open
•
Number of recently-used files to list: indica o número de arquivos recentemente usados que serão exibidos no menu File
para rápido acesso.
•
Display full paíh in title: define se será mostrado o caminho completo do arquivo na barra de título da janela do
AutoCAD ou somente o seu nome.
Menu Browser
•
Number ofRecently Used Files: controla o número de arquivos usados recentemente, listados no menu rápido Recent
Documents do navegador de menus. Os valores válidos variam de O a 50.
•
Number of Recently Used Menu Actions: controla o número de ações de menu usadas recentemente, listadas no menu
rápido Recent Actions do navegador de menus. Os valores válidos variam de O a 50.
Externai References (Xrefs): monitora as setagens relacionadas a Xrefs.
•
Demand load Xrefs: controla se serão carregadas somente as partes do desenho referenciado necessárias para a
regeneração do desenho corrente.
•
Retain changes to Xref layers: salva alterações de layers nos layers relacionados aos Xrefs. Quando recarregar o
desenho, as alterações de layers nos Xrefs relacionados são mantidas.
•
Allow other users to Refedit current drawing: permite que outros usuários editem o desenho corrente em outro desenho,
caso ele seja referenciado a outro desenho.
ObjectARX Applications
•
Demand load ObjectARX apps: define quando e se deve carregar aplicações de terceiros.
•
Proxy images for custam objects: controla como serão apresentados objetos customizados por aplicações de terceiros.
Do Not Show Proxy Graphics: não mostra.
- Show Proxy Graphics: mostra.
- Show Proxy Bounding Box: exibe uma caixa no lugar do objeto.
•
Show Proxy Information dialog box: indica se serão emitidas mensagens quando o AutoCAD abrir um desenho que
contenha objetos customizados por aplicações de terceiros.
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Opções da aba Plot and Publish

Default Plot Settings for New Drawings: controla o plotter--padrão para novos desenhos ou desenhos feitos em versões
anteriores.
•
Use as default output device: seta o plotter-padrão para ser usado.
•
Use last successfulploí settings: utiliza o último plotter usado com sucesso.
•
Add or Configure Plotters: aciona o Plotter Manager. Veja o capítulo "Plotagem" para maiores detalhes.
Plot to File: especifica a localização-padrão para as operações de plotagem para arquivo.
Background Processing Options: define se a plotagem e a publicação serão executadas em segundo plano (background).
Automatically Save Plot and Publish Log: especifica que um arquivo de registro que contém informações sobre todos os
trabalhos de plotagem e publicação será salvo.
•
Save One Continuous Plot Log: utiliza um único arquivo que contém informações de todos os trabalhos de plotagem e
publicação.
•
Save One Log File Per Plot: especifica que um arquivo de log separado é criado para cada trabalho de plotagem e
publicação.
General Plot Options
•
Keep the layout paper size if possible: quando trocar de plotter, tentar manter o mesmo tamanho de papel do layout.
•
Use the plot device paper size: usar papel da lista disponível para o plotter.
•
System printer spool alert: indica como você será alertado sobre conflitos de entrada ou de saída no plotter.
•
OLE plot quality: define a qualidade dos objetos OLE plotados.
•
Use OLE application when plotting OLE objects: executa o aplicativo usado para criar o objeto OLE quando for plotar
o objeto em questão.
•
Hide system printers: controla se impressoras do sistema Windows serão ou não mostradas nas caixas de diálogo
Plot e Page Setup Manager.
Specify Plot Offset Relative To: define se as margens da área de plotagem começam a partir do canto inferior esquerdo da área
imprimível (Printable área) ou da extremidade do papel (Edge of paper).
Plot Stamp Settings: mostra a caixa de diálogo Plot Stamp, na qual você pode especificar informações para o carimbo de
plotagem. Veja o capítulo "Plotagem" para maiores detalhes.
Plot Style Table Settings: define configurações para as tabelas de estilos de plotagem.
•
Default Plot Style Behavior for new drawings: determina o comportamento do estilo de plotagem para os novos desenhos
e para desenhos gerados em versões anteriores do AutoCAD.
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Use color dependent plot styles: funciona de maneira similar às versões anteriores do AutoCAD, em que as cores dos objetos
definem sua cor e espessura na plotagem. Essa configuração é salva com o desenho. Usa como referência arquivos com
extensão.crf).
Use named plot styles: usa um estilo de plotagem nomeado. O AutoCAD plota o desenho de acordo
com a configuração definida no estilo de plotagem. Um estilo de plotagem nomeado é um arquivo com
extensão.stb.
Current Plot Style Table Settings: Especifica os ajustes da tabela de estilo de plotagem atual aplicados aos novos desenhos.
•
Default plot style table: define a tabela de estilo de plotagem padrão para novos desenhos.
•
Default plot style for layer 0: indica o estilo de plotagem padrão para o layer 0 de novos desenhos ou desenhos criados
em versões anteriores e nunca salvos no AutoCAD 2000 ou em versões posteriores.
•
Default plot style for objects: indica o estilo de plotagem padrão para os objetos criados.
•
Add or Edit Plot Style Tables: mostra o gerenciador de estilos de plotagem para você criar um estilo ou editar um já
existente. Veja o capítulo "Plotagem" para maiores detalhes.
Opções da aba System

3D Performance: controla configurações relacionadas com o sistema gráfico 3D. O botão Performance Settings abre a janela
seguinte:
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•
Adaptíve Degradation: controla como os efeitos de visualização se comportam ao cair o desempenho da máquina. Se
essa opção estiver ligada e o desempenho cair além do nível especificado, os efeitos listados na caixa Degradation order são
desligados ou diminuídos na ordem em que se encontram listados até que o desempenho volte ao normal.
•
Hardware and performance tuning: permite configurar o sistema de desempenho da máquina por hardware ou por
software. Isso depende da placa gráfica do computador.
Current Pointing Device: controla opções relacionadas com o mouse ou com a mesa digitalizadora.
•
Current system pointing device: define o mouse instalado no sistema como padrão de uso.
•
Wintab Compatible Digitizer: define a mesa digitalizadora compatível com Wintab como atual.
•
Accept input from: indica se o AutoCAD aceita dados do mouse e da mesa simultaneamente ou ignora o mouse quando a
mesa estiver ativa.
Layout Regen Options: mostra como o desenho é regenerado ao alternar de Model para Layout ou entre eles. As opções são:
•
Regen when switching layouts: regenera cada vez que trocar de tab (de um layout para outro ou para Model).
•
Cache model tab and last layout: armazena o Model e o último layout e suprime regeneração quando alterna entre esses
dois. Para demais tabs haverá regeneração.
•
Cache model tab and ali layouts: armazena o Model e todos os layouts e suprime regeneração quando alterna entre eles.
dbConnect Options: controla opções relacionadas com a co-nectividade de bancos de dados com desenhos AutoCAD.
•
Store links índex in drawing file: se ativada, armazena o índice do banco de dados no arquivo de desenho. A opção
melhora a performance durante operações de seleção no link com o banco de dados, porém torna o desenho maior.
•
Open tables in read-only mode: se ativada essa função, pode-se somente ler o banco de dados, sem promover nenhuma
alteração nele.
General Options: controla as opções gerais relacionadas às configurações do sistema.
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•

Hidden Messages Settings: exibe a caixa de diálogo Hidden Message Settings.

Exibe todas as caixas de diálogo que tenham sido marcadas como "Do not show me again". Essas caixas de diálogo não serão
mais apresentadas.
•
Search: encontra as mensagens usando uma ou mais palavras-chave.
A árvore é exibida como filtrada. Somente os itens que coincidem com a palavra-chave de pesquisa são mostrados na lista.
•

Check messages to show: apresenta a lista de mensagens ocultas.

•

Message preview: exibe a mensagem atualmente sele-cionada.

•
Display OLE Texí Size Dialog: mostra a caixa de diálogo OLE Text Size quando os objetos OLE são inseridos nos
desenhos.
•

Beep on Error in User Input: emite um sinal de alarme quando uma entrada inválida for detectada.

•
Load acad.lsp with Every Drawing: especifica se o arquivo acad.lsp será carregado em cada desenho.
Se essa opção estiver desmarcada, apenas o arquivo acaddoc.lsp é carregado em todos os arquivos de desenho.
Cancele a seleção dessa opção se não quiser executar algumas rotinas LISP em arquivos específicos de desenho.
•
Attow Long Symbol Names: permite que nomes longos sejam utilizados para objetos nomeados na tabela de definições de
desenho.
Os nomes de objetos podem ter até 255 caracteres e conter letras, números, espaços em branco e qualquer caractere especial
não utilizado pelo Windows e por esse programa para outras finalidades.
Nomes longos podem ser utilizados para camadas, estilos de cotas, blocos, tipos de linha, estilos de texto, layouts, nomes de
UCS, vistas e configurações de viewport. Essa opção é salva no desenho.
Live Enabler Options: indica como o AutoCAD verifica os habilitadores de objetos.
Você pode controlar a visibilidade e o uso de objetos customizados por aplicativos ARX no AutoCAD, mesmo quando o
aplicativo não estiver disponível.
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•
Check Web for Live Enablers: controla se o AutoCAD vai procurar no site da Autodesk habilitadores de objetos.
•
Maximum number of unsuccessful checks: especifica o número de vezes que o AutoCAD procura habilitadores de
objetos, caso não os encontre.
Opções da aba User Preferences

Permite que o usuário defina preferências de trabalho ao utilizar o AutoCAD.
Windows Standard Behavior: controla o comportamento das teclas de atalho e do botão direito do mouse no AutoCAD.
•
Double Click Editing: controla a edição de propriedades dos objetos pelo duplo-clique do mouse.
•
Shortcut menus in drawing área: define se, ao acionar o botão direito do mouse, apresenta-se o menu de atalho ou se é
equivalente ao Enter.
•
Right-click Customization: mostra a caixa de diálogo que controla as ações do botão direito do mouse quando é acionado.
Para obter mais detalhes, veja o capítulo "Acesso a Comandos, Variáveis e Manipulação de Dispositivo Apontador" no item
"Usando Menus de Atalho".
Insertion scale: controla a escala default de objetos arrastados para o desenho corrente, usando o DesignCenter ou o i-drop.
•
Source content uniis: indica a unidade a ser usada para um objeto quando ele for inserido no desenho corrente e nenhuma
unidade estiver especificada na variável INSUNITS. Se a opção Unspecified-Unitless for selecionada, o objeto não é
escalado durante a inserção.
•
Target drawing units: define a unidade a ser usada para o desenho corrente quando nenhuma unidade de inserção está
definida na variável INSUNITS.
Fields: controla a visualização e a atualização dos campos de dados.
•
Display Background of Fields: define se os campos de dados serão exibidos na tela com um fundo cinza-claro, o qual não
é plotado.
•
Field Update Settings: determina quando os campos de dados são automaticamente atualizados.
Príority for Coordinate Data Entry: controla com qual prioridade o AutoCAD responde à entrada de dados de coordenadas.
•
Running object snap: usa object snaps durante todo o tempo.
•
Keyboard entry: prioridade é dada às entradas via teclado.
•
Keyboard entry except scripts: prioridade dada às entradas via teclado, exceto quando se roda um script.
Associative Dimensioning: indica se você quer ou não criar cotas associativas.
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Hyperlink: mostra um cursor especial e o endereço do hyperlink toda vez que o cursor passar sobre um objeto que contenha
hyperlinks, além de permitir que seja acionado o menu de atalho relativo a hyperlinks.
Undo/Redo: quando selecionada, agrupa comandos zoom e pan múltiplos e sucessivos e como uma única ação para operações
de desfazer e refazer.
Lineweight Settings: mostra a caixa de diálogo que gerência as espessuras de linha. Veja "Espessuras de linhas -Lineweight"
no capítulo "Modificando e criando propriedades de objetos" para obter mais detalhes.
Edit Scale List: mostra a caixa de diálogo que gerência a lista de escalas exibida em várias caixas de diálogo associadas a
viewports de layout e plotagem. Veja "Criando Listas de Escalas Customizadas" no capítulo "Padronização na Concepção de
Desenhos" para obter mais detalhes.
Opções da aba Drafting

AutoSnap Settings: controla os comportamentos associados à obtenção de pontos notáveis dos objetos, como centro, fim,
meio, perpendicular etc.
•

Marker: controla a visibilidade do marcador usado para indicar a obtenção de um ponto notável.

•
Magnet: define se, quando o cursor estiver em um objeto próximo a um ponto notável, será "atraído" automaticamente
para esse ponto.
•

Display AutoSnap tooltip: mostra uma dica (tooltip) sobre o object snap que é acionado no momento pelo AutoSnap.

•
Display AutoSnap aperture box: exibe um quadrado com centro na mira do cursor correspondente à área de atração do
AutoSnap.
•

Colors: abre a janela de configuração das cores dos elementos da tela.
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AutoSnap Marker Size: indica o tamanho a ser utilizado para o marcador do AutoSnap. Pode variar de l a 20pixels.
Object Snap Options: define opções para os object snaps do comando OSNAP.
•

Ignore Hatch Objects: define se os object snaps vão ignorar objetos de hachura.

•
Replace Z Value with Current Elevation: define se os object snaps vão ignorar o valor de Z da localização de objeto e
usar o valor de Z da elevação fixada para o UCS atual.
•
Ignore negative Z object snaps for Dynamic UCS: determina que objetos com cota Z negativa sejam ignorados ao
usar a UCS dinâmica.
AutoTrack Settings: controla o comportamento do AutoTrack (trilha automática) para coleta de pontos.
•
Display polar tracking vector: define se será mostrado o vetor que representa a trilha (linha pontilhada) durante o uso de
AutoTrack polar. Ângulos polares podem ter divisões de 90°, como 45°, 30° ou 15°.
•

Display full-screen tracking vector: se acionada, o AutoCAD mostra os vetores de alinhamento como linhas infinitas.

•
Display AutoTrack tooltip: mostra as dicas (toollips) do AutoTrack que estiver ativo no momento em que ele for
encontrado.
Alignment Point Acquisition: controla o método de mostrar o alinhamento do vetor no desenho.
•
Automatic: exibe o vetor de alinhamento automaticamente quando a região de atração de pontos de objetos (aperture)
do cursor se mover sobre um ponto notável.
•
Shift to acquire: mostra o vetor de alinhamento quando apertar a tecla Shift e, simultaneamente, mover a área de atração
de pontos de objetos (aperture) do cursor sobre um ponto notável.
Aperture Size: ilustra o tamanho da área de seleção de pontos de objetos (aperture). Aperture é uma ferramenta de seleção de
pontos usada quando um comando é acionado. Valores variam de l a 50pixels.
Drafting Tooltip Settings: controla a cor, o tamanho e a transparência das dicas de desenho.
Lights Glyph Settings: controla a cor e o tamanho do marcador de ponto de luz.
Cameras Glyph Settings: controla a cor e o tamanho do marcador de ponto da câmera em 3D.
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Opções da aba 3D Modeling

3D Crosshairs: ajusta as linhas do cursor em 3D para trabalhar com superfícies e sólidos.
•
Show Z axis in Crosshairs: controla se o vetor do eixo Z é ou não mostrado.
•
Label axis in Standard crosshairs: mostra o nome do eixo no cursor.
•
Show labelsfor dynamic UCS: exibe os nomes dos eixos mesmo que as opções anteriores estejam desativadas.
•
Crosshair labels: define o nome dos eixos.
Display ViewCube or UCS Icon: controla a exibição do ViewCube e do ícone UCS.
•
Display UCS Icon in 2D Model Space: exibe o ícone UCS no espaço do modelo quando o estilo visual atual estiver
definido para 2D Wireframe.
•
Display in 3D Model Space: controla a exibição do ViewCube e do ícone UCS no espaço do modelo, quando o estilo
visual atual for definido como 3D Hidden, 3D Wireframe, Conceptual ou Realistic.
Display ViewCube: exibe o ViewCube nas viewports em que ele está ativado. - Display UCS Icon: mostra o
ícone UCS nas viewports em que ele está ativado.
Opções da aba Selection
Observação: Se as opções Display ViewCube ou Display UCS Icon forem selecionadas, o ViewCube ou o ícone UCS precisa
ser ativado em cada viewport em que desejar que seja exibido.
Dynamic Input: controla a entrada dinâmica de coordenadas.
•
Show Z fleld for pointer input: exibe o campo do eixo Z para entrada dinâmica de coordenadas.
3D Objects: configurações para apresentação de sólidos e superfícies.
•
Visual Style while creating 3D objects: define o estilo de visualização na criação de um objeto em 3D.
•
Deletion Control while creating 3D objects: determina se o objeto utilizado como base para definir uma forma em 3D
será apagado depois da execução do comando.
•
U isolines on surfaces and meshes: indica o número de isolines na direção U para definir superfícies e malhas.
•
V isolines on surfaces and meshes: indica o número de isolines na direção V para definir superfícies e malhas.
3D Navigation: define a forma de navegação em 3D.
•
Reverse mouse wheel zoom: inverte o sentido do zoom acionado pela roda scroll do mouse.
•
Walk And Fly settings: ajusta as características dos comandos de animação.
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•
Animation Settings: configura a gravação de uma animação. Ajusta o estilo de visualização (Visual Style), ã resolução da
tela (Resolutiorí), o número de quadros gravados por segundo (Frame Rate - FPS) e o formato do arquivo de animação gerado
(Formai).
•
ViewCube: controla a visibilidade e as propriedades de exibição do ViewCube.
•
SteeringWheel: controla a exibição do SteeringWheels.
Opções da aba Selection

Pickbox Size: controla o tamanho do quadrado que aparece na mira do cursor para selecionar objetos (pickbox). Valores
variam de l a SOpixels. O tamanho-padrão é 3 pixels.
Selection Preview: destaca os objetos quando o cursor de pickbox passa sobre eles.
•
When a Command Is Active: gera uma pré-visua-lização da seleção somente quando um comando está ativo e o
AutoCAD solicita selecionar objetos (Select Objects).
•
When No Command Is Active: fornece uma pré--visualização da seleção quando nenhum comando está ativo.
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•

Visual Effect Settings: controla a aparência dos objetos durante a pré-visualização da seleção.

Selection Preview Effect: exibe o efeito das configurações atuais.
Dash: exibe linhas tracejadas quando o cursor de pickbox passa sobre um objeto.
Thicken: mostra linhas grossas quando o cursor de pickbox passa sobre um objeto.
Both: exibe linhas grossas e tracejadas quando o cursor At pickbox passa sobre um objeto.
Advanced Options: define alguns tipos de objeto que não serão afetados pela pré-visualização de seleção. Área Selection
Effect: controla a aparência das áreas de seleção durante a pré-visualização da seleção.
Indicate Selection Área: durante a seleção Window ou Crossing, indica a área de seleção com uma cor de fundo diferente.
Window Selection Color: define a cor de fundo para áreas de seleção do tipo Window. Crossing Selection Color: especifica a
cor de fundo para áreas de seleção do tipo Crossing. Selection Área Opacity: define o grau de transparência do fundo das áreas
de seleção.
Selection Modes: controla selagens relacionadas com os métodos de seleção de objetos.
•
Noun/Verb selection: permite que os objetos seleciona-dos por grips atuem como pré-seleção para o comando escolhido.
Se desativada, a cada comando acionado é necessária nova seleção, independente de os grips estarem acionados ou não.
•
Use Shift to add to selection: remove objetos da seleção ou adiciona-os quando você pressiona a tecla Shift e seleciona
um objeto. Se a tecla Shift não estiver pressionada, ao selecionar um objeto, o outro é removido automaticamente. Para limpar
a seleção, faça uma seleção por uma janela em uma área vazia do desenho.
•
Press and drag: controla o método de criação de janelas de seleção na opção que segue. Desligada, você precisa clicar em
um ponto para começar a janela e em outro para finalizá-la. Ligada, você deve clicar em um ponto para começar a janela de
seleção e arrastar o mouse com o botão pressionado para criar a janela. Quando soltar o botão do mouse, a janela é automaticamente criada.
•
Implied windowing: seleciona objetos pela criação de uma janela, clicando em um ponto em branco e arrastando o
mouse. Da esquerda para a direita seleciona na opção Window. Da direita para a esquerda seleciona na opção Crossing.
•
Object grouping: seleciona um grupo inteiro quando você marca um objeto do grupo.
•
Associative Hatch: se acionada essa opção, quando você selecionar uma hachura associativa, automaticamente os
objetos que geram a fronteira da hachura também são selecionados.
Grip Size: controla o tamanho dos grips. Valores variam de l a 255 pixels. O tamanho-padrão é 5 pixels.
Grips: são pequenos quadrados mostrados em um objeto quando ele é selecionado sem que nenhum comando esteja ativo.
Veja o capítulo sobre grips para obter mais detalhes.
•
Unselected gríp color: cor dos grips não selecionados.
•
Selecíed gríp color: cor dos grips selecionados.
•
Hover gríp color: cor dos grips sobrepostos.
•
Enable grips: ativa os grips em todos os objetos selecionados.
•
Enable grips within blocks: se desativada, só mostra um grip para cada bloco, no ponto de inserção.
•
Enable grips tips: mostra dicas quando o cursor passa sobre um grip de um objeto customizado que suporta dicas de
grips. Não possui efeito sobre objetos-padrão do AutoCAD.
•
Object selection limit for display of grips: suprime a apresentação dos grips quando o número de objetos selecionados
supera o valor especificado. Valores variam de l a 32.767.
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Opções da aba Profiles

Perfis (profiles) são os ambientes de trabalho gerados de acordo com a preferência do usuário ou da aplicação. Um profile é,
então, a soma de todas as características de tela, como performance, mouse, plotters etc., particularizadas por cada usuário
dentro do comando OPTIONS. Desta forma é possível, facilmente, personalizar sua característica visual de uso e recuperá-la a
qualquer momento em função do tipo de trabalho ou pessoa que usar o AutoCAD.
Availableprofiles: lista dos perfis disponíveis.
Set Current: define o perfil selecionado na lista de perfis como corrente.
Add to List: cria um perfil em função das variáveis setadas no momento de sua criação e permite agregar um comentário a ele.
Rename: troca o nome de um perfil.
Delete: apaga um perfil.
Export: exporta um perfil, como arquivo.arg, para ser compartilhado com outros computadores.
Import: importa um perfil, como arquivo.arg, oriundo de outro computador ou armazenado no computador.
Reset: restaura os valores-padrão no perfil de todas as variáveis do comando OPTIONS.
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