ierwsz¹ aplikacj¹ opart¹ na AutoCAD-zie 2000 jest nowa wersja programu
AutoCAD MAP. Wiêkszoæ zmian, jakie znajdziemy w tej wersji programu,
wynika z zastosowania jako rodowiska nowej wersji AutoCAD-a. Poniewa¿
zmiany te opisywalimy ju¿ w innych artyku³ach (AutoCAD 2000, str. 13, 2/99,
AutoCAD 2000, str. 19, 4/99), tutaj wymienimy najwa¿niejsze.

NOWOCI SERII 2000
AutoCAD MAP pozwala teraz pracowaæ nad wieloma dokumentami jednoczenie (rys. 1). Mo¿na równie kopiowaæ i przenosiæ obiekty wraz z ich cechami,

doku po¿yczone z MAX-a  3D Orbit  pozwalaj¹ce
w ³atwy sposób ustawiaæ przestrzenne widoki.
Kolejnymi istotnymi nowociami s¹: szybkie wymiarowanie, które automatycznie tworzy wymiarowanie
wybranych obiektów, oraz nowe narzêdzia zarz¹dzania
uk³adami wspó³rzêdnych, warstwami (rys. 3), stylami wymiarowania i widokami.
Poprawiono dostêp do plików pochodz¹cych z Internetu, u³atwiaj¹c równie¿ tworzenie plików DWF 
za pomoc¹ komendy ePlot mo¿na teraz w ³atwy sposób
stworzyæ elektroniczny wydruk rysunku. Wiele nowych
funkcji wersji 2000 dotyczy tworzenia i komponowania
wydruków. Pojawi³y siê nieprostok¹tne rzutnie, nowy
atrybut obiektów okrelaj¹cy gruboæ linii (rys. 3), narzêdzie pozwalaj¹ce w ³atwiejszy sposób komponowaæ
i przygotowywaæ rysunek do wydruku oraz kilka narzêdzi pomagaj¹cych dobraæ w³aciwe ustawienie (Wizard).

NOWOCI MAP-A
Rys. 1

lub nawet same cechy, pomiêdzy otwartymi dokumentami. Nowym narzêdziem jest AutoCAD Design Center  mened¿er zasobów, u³atwiaj¹cy odnajdywanie
i wczytywanie rysunków, jak równie¿ elementów rysunków, takich jak definicje warstw, bloków itp.
W nowej wersji MAP-a mo¿emy wybraæ fragmenty
rysunku do wczytania i edycji. Ponadto mo¿emy wreszcie przeprowadziæ edycjê zewnêtrznych odnoników
z poziomu aktywnego rysunku.
Nowoci, które zauwa¿ymy na ekranie podczas pracy,
to nowe typy Snapu  umo¿liwiaj¹ce rozpoznanie takich
cech, jak równoleg³oæ do linii oraz przed³u¿enie istniej¹cych na rysunku linii, a tak¿e od dawna oczekiwane ledzenie cech geometrycznych rysunku (AutoTrack, rys. 2) u³atwiaj¹ce dok³adne rysowanie za pomoc¹ wybierania miejsc
zwi¹zanych geometrycznie z istniej¹cymi elementami rysunku. Wreszcie równie¿ istnieje mo¿liwoæ zdefiniowania niezale¿nych lokalnych uk³adów wspó³rzêdnych
w kolejnych widokach, co zdecydowanie u³atwia pracê
w trzech wymiarach. Skoro wspomnia³em o trzecim wymiarze  w wersji 2000 pojawia siê narzêdzie kontroli wi-
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Druga grupa nowoci dotyczy w szczególnoci nowych cech specyficznych dla AutoCAD MAP 2000.
Czêciowo wynikaj¹ one z oparcia produktu na bazie
AutoCAD-a 2000, ale te¿ rozwijaj¹ je w kierunkach
uwzglêdniaj¹cych specyficzne potrzeby u¿ytkowników
i twórców systemów informacji o terenie.

Rys. 2

Podczas pracy mamy mo¿liwoæ edycji wielu projektów, natomiast okno informacji o projekcie (Struktura
Projektu, Project Workspace) wywietla zawsze informacje dotycz¹ce aktualnie edytowanego projektu.

lecenia s³u¿¹ce do przegl¹dania i edycji bazy danych
(View Table, Edit Table), a poruszanie siê po bazie danych u³atwione zosta³o dziêki wprowadzeniu dodatkowych przycisków na pasku narzêdzi. Mo¿na te¿ dokonaæ edycji po³¹czeñ obiektu z bazami danych oraz usun¹æ wybrane po³¹czenia (Link Manager, Delete Database Links).
Polepszone zosta³y funkcje programu dotycz¹ce
wstawiania oraz edycji obrazów rastrowych.
Tworzenie map wykorzystuje nowe narzêdzia AutoCAD-a 2000 s³u¿¹ce do komponowania wydruków.
Poprawiono czytelnoæ okna Parametrów (Options)
programu. Teraz dok³adniej widaæ, które ustawienia dotycz¹ konkretnego projektu, które dotycz¹ u¿ytkownika, które instalacji programu itd.

PODSUMOWANIE

Rys. 3

Otwarcie po³¹czenia ze ród³em danych automatycznie
udostêpnia to ród³o we wszystkich otwartych projektach. Wspólne s¹ równie¿, i to nie tylko dla projektów
otwartych w MAP-ie, ale równie¿ dla pozosta³ych produktów GIS Autodesku, stworzone w MAP-ie definicje
uk³adów wspó³rzêdnych. Ponadto u³atwiono tworzenie
takich w³anie uk³adów wspó³rzêdnych. Polepszone
zosta³y funkcje wspomagaj¹ce ³¹czenie zewnêtrznych
baz danych z projektami tworzonymi w AutoCAD MAP.
Przeci¹gniêcie i upuszczenie bazy danych do okna Struktury Projektu AutoCAD MAP automatycznie tworzy pliki
konfiguracyjne niezbêdne do stworzenia po³¹czenia
z danymi (rys. 4). Do komunikacji i przy³¹czania danych
wykorzystane s¹ wzorce ³¹czy (Link Template). Wzorce
te okrelaj¹ kolumnê u¿ywan¹ do uzyskania dostêpu do
tabeli danych. Dane po³¹czenia s¹ przechowywane razem z obiektami projektu. Dane te zawieraj¹ nazwê wzorca oraz wartoæ okrelaj¹c¹, których danych z kolumny
nale¿y u¿yæ, aby uzyskaæ dostêp do wiersza zawieraj¹cego dodatkowe informacje o obiekcie. Dostêpne s¹ po-

Najistotniejsz¹ cech¹ oprogramowania AutoCAD
MAP jest to, ¿e ³¹czy ono dwa wiaty. Jeden wiat to
twórcy i u¿ytkownicy systemów informacji o terenie
(GIS), drugi  in¿ynierowie projektuj¹cy i wykorzystuj¹cy systemy CAD do projektowania infrastruktury w te-

renie. £acz¹c narzêdzia typowe dla wiata CAD z narzêdziami pozwalaj¹cymi dokonywaæ analiz istniej¹cych
w przestrzeni, AutoCAD MAP pozwala wspó³wykorzystywaæ zasoby obu tych, do tej pory najczêciej rozdzielonych, choæ funkcjonalnie zmuszonych do wspó³dzia³ania, wiatów.

Tomasz L. Czarnecki
aardwark@3d.pl
Rys. 4
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Rys. 5

