o premierze AutoCAD-a 2000 i pierwszych hymnach wychwalaj¹cych nowinki programowe nowego produktu
firmy Autodesk przyszed³ czas na zastanowienie siê, które z 400 nowych funkcji bêd¹ przydatne podczas
codziennej pracy projektowej. Jako ¿e na co dzieñ pracujê z aplikacjami CAD-owskimi, zacz¹³em testowaæ
kolejne z 400 nowych cech AutoCAD-a 2000 pod k¹tem przydatnoci podczas tworzenia projektów, czyli w praktyce. Wiele z nowych funkcji mile mnie zaskoczy³o swoj¹ u¿ytecznoci¹ i mimo ¿e na pierwszy rzut oka s¹ to ma³e
udogodnienia, to podczas pracy z ¿ywym projektem okazuj¹ siê bardzo pomocne, a niektóre nawet ju¿ niezast¹pione. Opisane poni¿ej opcje na trwa³e wejd¹ w sk³ad mojego warsztatu projektowego.
Jak wiemy, bardzo czêsto projektanci zaczynaj¹cy
pracê z AutoCAD-em narzekali, ¿e nie mog¹ podgl¹daæ naraz kilku rysunków projektu, nad którym w tej
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chwili pracuj¹  najnowsza wersja AutoCAD-a pozwala otworzyæ kilka niezale¿nych okien rysunkowych
i dokonywaæ edycji rysunków w ka¿dym z okien (rys. 1).
Mo¿liwoæ otwarcia kilku okien pozwala na dokonywanie bardzo interesuj¹cych operacji na otwartych
rysunkach. Oprócz operacji przenoszenia elementów
rysunków pomiêdzy onami metod¹ drag-and-drop
z zastosowaniem  dla odmiany  lewego klawisza myszy i mo¿liwoci skopiowania przenoszonego elementu
do okna docelowego lub wklejenia obiektu jako bloku,
mo¿emy dopasowywaæ w³aciwoci elementów rysunkowych. Jak¿e czêsto zdarza³o siê, ¿e w projekcie, nad
którym pracowa³o kilku niezale¿nych projektantów, zastosowano inne style kreskowania czy wymiarowania
 poprawianie takich drobnych niedoci¹gniêæ powodowa³o przeci¹ganie terminu oddania projektu oraz niepotrzebne zatargi. W chwili obecnej poprawienie takich pomy³ek odbywa siê praktycznie za pomoc¹ kilku
ruchów mysz¹ z zastosowaniem opcji Match Properties. Opcja ta pozwala na przeniesienie stylu np. kreskowania poprzez wskazanie stylu docelowego i kolejne klikanie na poprawianych stylach.

Opisana powy¿ej nowa funkcja jest jednym z wielu
ma³ych, ale jak¿e po¿ytecznych usprawnieñ przydatnych
podczas pracy z programem. Kolejnym przyk³adem ma³ych, acz u¿ytecznych funkcji, o których
warto wspomnieæ, jest mo¿liwoæ korzystania z podstawowych poleceñ, takich jak
Copy, Paste, Zoom, Pan czy Undo, bez koniecznoci u¿ywania ikon czy klawiatury.
Funkcje te mo¿na wywo³aæ bezporednio
z myszy, u¿ywaj¹c jej lewego klawisza. Po
wywo³aniu której z wymienionych funkcji
lewy klawisz myszki pozwala na przejcie poprzez kolejne opcje wywo³anej funkcji. Tak
wiêc praca z AutoCAD-em sta³a siê bardziej
intuicyjna  projektant nie musi zastanawiaæ
siê, jak¹ ikonê teraz wcisn¹æ b¹d jakie polecenie wpisaæ
z klawiatury  wystarczy mysz i podstawowa znajomoæ
ikonologii zwi¹zanej z narzêdziami rysunkowymi (rys. 2).
Kolejnym udogodnieniem jest rozszerzenie funkcji
AutoSnap. Dziêki tej
funkcji jestemy
w stanie szybko ustalaæ po³o¿enie i rozmieszczenie obiektów
w stosunku do innych
elementów zawartych
w rysunku. Przy pomocy wywietlanych
tymczasowych linii
konstrukcyjnych mo¿emy pozycjonowaæ
obiekty bez koniecznoci zaciemniania rysunku dodatkowymi prostymi czy
liniami i minimalizuj¹c liczbê klikniêæ (rys. 3).
Oprócz ma³ych, ale bardzo istotnych dodatków wprowadzono równie¿ kilka  moim zdaniem  prze³omowych
funkcji. Jedn¹ z takich funkcji jest AutoCAD Design
Center (rys. 4). Jest to osobne okno programu pozwalaj¹ce na dostêp do ca³ego szeregu zasobów rysunkowych
projektanta. Intuicyjny, oparty na Eksploratorze Windows interfejs u³atwia dostêp do danych projektowych,
takich jak rysunki czy bloki rysunkowe. Design Center
umo¿liwia dostêp do przygotowanych we wczeniej-
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szych rysunkach stylów wymiarowych, stylów tekstów,
wzorów kreskowania. Umo¿liwia przenoszenie do aktualnie edytowanych rysunków warstw zdefiniowanych
w innych rysunkach. Prze³omow¹ opcj¹ zawart¹ w Design Center jest mo¿liwoæ przeszukiwania istniej¹cych
projektów w celu znalezienia konkretnego bloku, stylu
tekstu, warstwy czy innych danych rysunkowych. Praktycznie, korzystanie z Design Center potê¿nie zwiêksza
prêdkoæ powstawania nowego projektu z prostej
przyczyny  raz wygenerowane warstwy
mo¿na przenosiæ do nowo tworzonych
rysunków, to samo tyczy siê stylów wymiarowania czy tekstu. Mo¿na przenosiæ
miêdzy kolejnymi rysunkami najczêciej
powtarzaj¹ce siê bloki, ponadto dziêki
mo¿liwoci bezporedniego podgl¹du bloków w rysunkach innych projektów spada prawdopodobieñstwo b³êdnego wstawienia bloku do projektu bie¿¹cego.
Innym prze³omowym udogodnieniem zaimplementowanym w AutoCAD-dzie 2000
jest mo¿liwoæ czêciowego otwierania (Partial Open) i czêciowego wczytywania (Partial Load) du¿ych rysunków. Obie funkcje
znakomicie siê uzupe³niaj¹, poniewa¿ dziêki
opcji czêciowego otwierania (Partial Open) jestemy
w stanie otworzyæ czêæ rysunku w oparciu o zapisane
widoki, co wydatnie zwiêksza wydajnoæ pracy z programem, poniewa¿ obci¹¿amy mniejsz¹ iloæ pamiêci w danej
chwili. Druga z funkcji, czêciowe wczytywanie (Partial
Load), umo¿liwia otwarcie dodatkowych czêci rysunku,
który zosta³ wczytany poprzez funkcjê Partial Open.
Oprócz opisanych cech na uwagê zas³uguje nowe,
udoskonalone okno dialogowe zarz¹dzania warstwami,
nowe okno dialogowe Properties, które teraz jest obs³ugiwane w sposób bardziej intuicyjny i pozwala,
oprócz zmiany standardowych cech obiektu, takich jak
warstwa czy kolor linii, zmieniaæ równie¿ gruboæ linii,
styl druku, uk³ad wspó³rzêdnych i wiele innych cech
obiektu (rys. 5).
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Podczas edycji obiektów 3D brakowa³o mo¿liwoci
dynamicznej rotacji edytowanego obiektu. Dziêki zastosowaniu nowej funkcji o nazwie 3DOrbit modele
mo¿na obracaæ,
ogl¹daj¹c je z ka¿dej
strony, tak jak mo¿na to robiæ w 3D Studio MAX (rys. 6).
Bardzo czêsto
chcielimy zajrzeæ do
rodka stworzonego
modelu  teraz AutoCAD oferuje niezbêdne do tego narzêdzia, dziêki którym
mo¿emy sprawdzaæ
wygl¹d wnêtrza modelu 3D.
Przedstawione powy¿ej funkcje s¹ nies³ychanie u¿yteczne i jestem zdania, ¿e ka¿dy konstruktor czy projektant na sta³e pracuj¹cy z AutoCAD-em 2000 wprowadzi
je do swojego warsztatu pracy. Nie s¹ to oczywicie
wszystkie z 400 nowych cech tego programu, a jedynie
te, które przeæwiczy³em i stwierdzi³em, ¿e przydadz¹ mi
siê podczas pracy z projektami. Móg³bym dopisaæ jeszcze parê s³ów na temat mo¿liwoci ustalania nie prostok¹tnych rzutni w obszarze papieru (rys. 7) czy mo¿liwoci ustalenia osobnej skali dla ka¿dej rzutni, mo¿liwoæ
kreowania w³asnych, bardzo nieregularnych, rzutni lecz
jestem zdania, ¿e o tych rzeczach napisano ju¿ wiele i s¹
to rzeczy bardzo oczywiste i testowane przez ka¿dego
u¿ytkownika AutoCAD-a wraz z pierwszym jego uruchomieniem. Jako ¿e wypróbowanie wszystkich nowych
cech AutoCAD-a zabiera sporo czasu, zapraszam do
podzielenia siê ze mn¹ swoimi opiniami na ich temat.
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