Actrix Technical to oprogramowanie przeznaczone do szybkiego tworzenia
rozmaitego rodzaju diagramów. Oparte na bazie inteligentnych kszta³tów pozwala tworzyæ rysunki zarówno techniczne (na przyk³ad instalacje elektryczne,
sanitarne i inne), jak i mened¿erskie.
Ogromn¹ zalet¹ programu jest mo¿liwoæ wykorzystania rysunku stworzonego w AutoCAD-zie jako podk³adu. Przy tym podk³ad ten jest rozpoznawany
przez narzêdzia przyci¹gania (AutoSnap), dziêki czemu z ³atwoci¹ mo¿emy dok³adnie umieszczaæ elementy tworzonego rysunku.

Rys. 1

Po uruchomieniu program proponuje kilkadziesi¹t
gotowych wzorów rysunków. Wzory te (Template) pogrupowane s¹ wed³ug kategorii, takich jak instalacje elektryczne (Electrical),
instalacje budowlane
(Building Services),
diagramy dla bussinesu (Bussines), diagramy dla projektantów
przemys³owych (Factory) i inne (rys. 1).
Gdy wybierzemy interesuj¹cy nas rodzaj
rysunku, w g³ównym
oknie programu pojawi siê pusty rysunek,
natomiast do okna zasobów (Content Explorer) za³adowane zostan¹ domylnie do³¹czone do danego rodzaju rysunku biblioteki aktywnych symboli. Okna zasobów (Content Explorer) i w³aciwoci (Property
Window) mog¹ byæ umieszczane dowolnie na ekranie
lub dokowane wzd³u¿ krawêdzi ekranu (rys. 2). W trakcie pracy nad rysunkiem mo¿emy otwieraæ nowe biblioteki i zamykaæ te, które oka¿¹ siê zbêdne, przy czym nie
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ma to wp³ywu na zawartoæ rysunku. W oknie zasobów
znajdziemy pogrupowane tematycznie zbiory symboli.
Symbole te dodajemy do rysunku, stosuj¹c technikê przeci¹gnij i upuæ (dragand-drop). W³anie
w momencie upuszczania po raz pierwszy zauwa¿amy zalety programu. Dziêki
systemowi aktywnych punktów  wtyczek  dodawane do
rysunku elementy
przy³¹czaj¹ siê do ju¿
istniej¹cych w nim
obiektów, a przy³¹czone, pamiêtaj¹, do czego zosta³y przypiête. Je¿eli wówczas zmienimy po³o¿enie lub niektóre inne parametry
obiektu bêd¹cego rodzicem, wszystkie jego dzieci
dostosuj¹ siê do tych zmian (rys. 3). Inteligentne zachowanie obiektów nie ogranicza siê wy³¹cznie do rozpoznawania zale¿noci pomiêdzy kolejnymi elementami
rysunku. Niektóre grupy obiektów maj¹ wbudowane
dodatkowe w³asnoca, na przyk³ad stó³ konferencyjny
z krzes³ami wie, ile,
w zale¿noci od
swych wymiarów,
powinno staæ przy
nim krzese³. Zmiana
wymiarów takiego
sto³u powoduje, ¿e
zmienia siê liczba krzese³ do niego przystawionych... Jak ³atwo
siê domyliæ, u¿ytkownik ma mo¿liwoæ
edycji Aktywnych Kszta³tów i tworzenia w³asnych bibliotek. Tak wiêc program nie jest ograniczony do wy³¹cznie tych elementów, z którymi jest dostarczany. Zachowanie Aktywnych Kszta³tów mo¿na równie¿ kontrolowaæ z poziomu Visual Basica po to w³anie, by miêdzy
innymi wzd³u¿ sto³u zawsze sta³a w³aciwa iloæ krzese³.
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Program pozwala na definiowanie warstw rysunkowych, mo¿na te¿ okreliæ, jak kolejne warstwy maj¹ wygl¹daæ i jak obiekty na nich umieszczone maj¹ zachowywaæ siê podczas prób wyboru oraz to, czy maj¹ byæ
widziane przez automatyczne przyci¹ganie (rys. 5). Ponadto mo¿na zdefiniowaæ zestawy warstw jako p³aszczyzny rysunku  Drawing Plane. Ka¿da z p³aszczyzn
mo¿e mieæ osobno zdefiniowane atrybuty, takie jak
skala czy jednostki.
Obiektom, które
wstawiamy do rysunku, mo¿emy przypisywaæ atrybuty (rys. 6).
Atrybutem mo¿e byæ
na przyk³ad producent i cena danego
elementu. Ponadto
mo¿na zdefiniowaæ
dodatkowe cechy
obiektu. Poza atrybutami opisowymi ka¿dy
aktywny kszta³t posiada w³aciwoci rysunkowe  takie jak typ i gruboæ
linii, kolor linii i wype³nienia, kszta³t i rozmiar czcionki opisu itp. W przypadku elementów liniowych s¹
to równie¿ rodzaje
grotów strza³ek itp.
Niestety, Actrixa nie
wyposa¿ono w narzêdzia umo¿liwiaj¹ce analizê danych do³¹czonych do elementów rysunku, co przy ich bogactwie stanowi³oby
sensowny krok w kierunku znacznego zwiêkszenia mo¿liwoci programu. Nie za³¹czono
równie¿ narzêdzi pozwalaj¹cych na eksport tych danych
do programów zewnêtrznych, jak chocia¿by do pakietu
Microsoft Office, gdzie mo¿liwe by³oby dokonanie zestawieñ czy chocia¿by prostych analiz. Poniewa¿ jednak mo¿liwoci Actrixa
mo¿na rozbudowywaæ,
pisz¹c programy w Visual Basicu, prawdopodobnie wkrótce pojawi¹
siê narzêdzia pozwalaj¹ce na tak¹ komunikacjê.
Z kolei nic nie stoi na
przeszkodzie, ¿eby dowolne dokumenty Microsoft Office wklejaæ
jako obiekty do rysunków Actrixa i odwrotnie (rys. 7).
Co prawda, komunikacja danych z pakietem MS
Office mog³aby byæ rozwi¹zana lepiej, jednak mo¿liwoci wykorzystania rysunków AutoCAD-a pozwalaj¹ wykorzystaæ ten program przez projektantów
wspó³pracuj¹cych z biurami projektowymi wykorzy-
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stuj¹cymi AutoCAD-a, nie zmuszaj¹c ich do zakupu
tego stosunkowo drogiego programu. Wystarczy, ¿e
biuro przele im rysunek maj¹cy s³u¿yæ jako podk³ad pod tworzony projekt bran¿owy, a rysunek taki
mo¿na wczytaæ i wykorzystaæ wewn¹trz Actrixa na
parê sposobów (rys. 8). Rysunek z AutoCAD-a mo¿emy wstawiæ jako interaktywne (pozwalaj¹ce na wykorzystanie funkcji AutoSnap, rys. 9) t³o rysunku,
jako pojedynczy aktywny obiekt Actrixa lub rozbity
na osobne elementy, z których ka¿dy
stanowi obiekt edytowalny w Actrixie.
Ponadto mo¿emy
okreliæ, które warstwy chcemy wstawiæ do naszego rysunku.
Wspó³praca
z AutoCAD-em nie
ogranicza siê jedynie do importowania rysunków, bowiem rysunki z Actrixa mo¿emy zachowaæ jako DWG i DXF. Rysunek zapisany w formacie DWG mo¿na otworzyæ w wersjach od 13.
w górê, w formacie
DXF od 14. w górê.
Ponadto rysunki
z Actrixa mo¿na zapisaæ w formacie
DWF  co pozwala
na do³¹czanie ich
do stron w Internecie. Je¿eli chcemy
u¿yæ ich jako plików
rastrowych, mamy
mo¿liwoæ zapisania ich w kilku standardach  miêdzy innymi jako JPG, BMP i TIF.
Je¿eli potrzebujesz narzêdzia, które ma Ci u³atwiæ
tworzenie diagramów (rys. 10), lub jeste projektantem, dla którego wa¿ne jest szybkie tworzenie poprawnych technicznie rysunków z gotowych
elementów, a który
nie wymaga tak potê¿nego narzêdzia
jak AutoCAD, to
Actrix Technical zosta³ stworzony dla
Ciebie. Program nie
jest trudny w obs³udze, a ma du¿e mo¿liwoci.
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