GIS: AUTOCAD MAP 3
nowej wersji AutoCAD Map 3 generalnie postawiono na u³atwienie komunikacji z u¿ytkownikiem. £atwoæ korzystania z programu to bardzo
wa¿na sprawa, przeliczalna na czas powiêcony na pracê z nim; tym bardziej, ¿e poprzednie wersje programu do przyjaznych nie nale¿a³y. W niektórych miejscach zmieniono interfejs na bardziej user-friendly i fragmentami
podobny do stosowanego w Autodesk World.
G³ówne zmiany to:
±nowe okno do zarz¹dzania zasobami projektu: Project Workspace;
±nowe okno do komunikacji z baz¹ danych;
±unowoczeniony modu³ obs³ugi obrazów rastrowych;
±poprawka 14.01 do AutoCAD-a;
±zestaw dodatkowych narzêdzi dla developerów.

Project Workspace

Project
Workspace

Jak pewnie pamiêtacie z wczeniejszych artyku³ów, praca z mapami
w AutoCAD Map polega na korzystaniu z sesji roboczych  Work Sessions, które zawieraj¹
wszystkie rysunki, nad którymi pracujemy przy danym
projekcie, po³¹czenia z bazami danych, zapytania oraz
topologie. Wszystkie te informacje s¹ teraz wywietlane w oknie Project Workspace (analogiczne w funkcjonalnoci do okna Data Manager w Autodesk World
i podobne do okna Eksplorator Windows). Dziêki niemu mamy sta³y i globalny wgl¹d we wszystkie sk³adowe projektu z jednego miejsca. Mo¿emy ³atwo do³¹czaæ do projektu nowe elementy, korzystaj¹c z popularnych windowsowych mechanizmów  menu podrêcznego i przeci¹gnij-i-upuæ (drag-and-drop).
Podstawowe funkcje s³u¿¹ce do ustalania parametrów poszczególnych elementów projektu s¹
teraz dostêpne po klikniêciu na nim prawym klawiszem myszki. Mo¿na tak¿e otworzyæ Eksploratora Windows (lub inny nasz ulubiony program
do nawigowania po systemie plików, wspomagaj¹cy technikê drag-and-drop) i przeci¹gn¹æ ¿¹dany rysunek czy bazê danych do okna Project Image
Workspace.

Data View

Data View

Nowe okno dostêpu do bazy
danych oferuje mechanizmy
drag-and-drop, wizualne metody sortowania, edycji i przy³¹czania danych opisowych do
obiektów graficznych.
Dostêp do okna Data View mamy po otwarciu menu
podrêcznego (klikniêciu prawym klawiszem myszki) na
tabeli do³¹czonej do projektu w Project Workspace
i wybraniu przegl¹dania  Browse.
Oprócz operacji formatuj¹cych wywietlane dane, mo¿na dodawaæ, usuwaæ, uaktualniaæ
rekordy, ³¹czyæ je z obiektami na mapie (menu
Links), filtrowaæ, przeszukiwaæ, automatycznie
Menu podrêczne
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podwietlaæ obiekty na rysunku
przy³¹czone do wybieranych rekordów i dokonywaæ zbli¿eñ na rysunku, do selekcjonowanych za
pomoc¹ tabeli obiektów.

Raster
Zapytanie

Rozszerzona funkcjonalnoæ modu³u rastrowego pozwala u¿ytkownikom na dok³adniejsz¹ synchronizacjê rysunku rastrowego z pozosta³ymi elementami mapy.
Nowy dialog MapàImageàInsert oprócz
rêcznego podawania wspó³rzêdnych, gdzie
wstawiony ma zostaæ obraz, skali, obrotu,
pozwala równie¿ na skorzystanie z parametrów zapisanych razem z obrazem rastrowym, oraz na okrelenie koloru
Okno
wczytywanego obrazu.
Raster Extension Configuration pozwala na
okrelenie regu³ stosowanych dla wszystkich wczytywanych obrazów rastrowych, a Image Properties na okrelenie atrybutów konkretnego, ju¿ wczytanego obrazu rastrowego.

w³aciwoci rastra

Insert

Dostosowywanie
Ci, którym nie wystarczaj¹ standardowe funkcje AutoCAD-a maj¹ teraz
do dyspozycji:
±Microsoft VBA extension dla
AutoCAD Map;
±Visual Lisp  jêzyk, który pozwala realizowaæ bardziej efektywne
Raster Extension
(pod wzglêdem szybkoci dzia³ania) aplikacje oparte Configuration
o AutoCAD Map;
±AutoCAD Map ObjectARX extension (interfejs do
jêzyka C++).
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