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GENEROWANIE RASTRA

Rys. 1

Czasami zdarza siê, ¿e potrzebujemy rysunki wykonane w AutoCAD-zie
umieciæ w edytorze Microsoft Word. Problem polega na tym, ¿e konieczne
jest zachowanie przy tym gruboci linii. Okazuje siê, ¿e wiêcej ludzi napotka³o
ów problem, a sposób w jaki sobie radz¹, wzbudzi³ mój szczery podziw. Jeden
z ciekawszych to obróbka rysunku w Corelu. Problem polega na tym, jak
uzyskaæ rysunek, który póniej bêdziemy mogli obrabiaæ w programach graficznych. Oto moim zdaniem najlepsze rozwi¹zanie tego problemu.
Z menu górnego AutoCAD-a wybieramy: narzêdziaàparametry; przechodzimy do zak³adki d r u k a r k i
i dodajemy now¹ drukarkê (rys. 1).
Po wprowadzeniu opisu AutoCAD
przejdzie do konfiguracji urz¹dzenia.
W tabeli 1. znajd¹ Pañstwo listing, który
mo¿na potraktowaæ jak przepis na babkê.
W ten sposób uzyskamy now¹ drukarkê, któr¹ nazwijmy PostScript.
Ustawmy j¹ w AutoCAD-zie jako aktualne urz¹dzenie wyjcia. Przypisujemy kolorom w AutoCAD-zie gruboci linii, i ustawiamy liczbê pisaków na 7. Teraz
musimy tylko wydrukowaæ do pliku. Niech nasz plik nazywa siê test1.
Rysunek nasz znajduje siê teraz na dysku i ma rozszerzenie EPS. Otwieramy program graficzny, który jest w stanie odczytaæ ten format (np. Adobe
Photoshop lub Ghost View). Zapisujemy rysunek w formacie rastrowym (na
przyk³ad JPG). Teraz mo¿emy go poddaæ dalszej obróbce lub wstawiæ do
Worda. Aby to uczyniæ, otwieramy Worda, z menu górnego wybieramy:
Wstawàrysunekàz pliku i wskazujemy plik test1.jpg.
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Tabela 1.

Polecenie: _preferences
Obs³ugiwane modele:
1. 300 dpi
2. 600 dpi
3. 1270 dpi
4. 2540 dpi
Podaj numer, 1 do 4 <1>: 2
Czy chcesz kolorowy wydruk? <N> Ã
Niektóre urz¹dzenia PostScript wymagaj¹ specjalnego znaku ^Z (CTRL-Z) na koñcu pliku.
Czy chcesz dodaæ ^Z? <N> Ã
W przypadku wykorzystania protoko³u Adobe Standard Adobe poleca dodanie na koñcu pliku
znaku specjalnego ^D (CTRL-D).
Czy chcesz dodaæ ^D? <N> Ã
Jeli masz rolkowy ploter wyposa¿ony w PostScript Level 2 to mo¿esz ograniczyæ zu¿ycie papieru
(...)
Czy chcesz ograniczyæ zu¿ycie papieru? <N> Ã
Wybierz port:
<S>zeregowy (lokalny).
<R>ównoleg³y (lokalny).
s<I>eciowy.
Gdzie jest pod³¹czony Urz¹dzenie PostScript? <S> Ã
Czy chcesz zmieniæ parametry transmisji portu szeregowego? <N> Ã
Podaj nazwê portu szeregowego dla urz¹dzenia typu ploter albo . dla ¿adnego <COM1>: Ã
(...)
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