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Leírá„s
Betekintés a könyvbe!
Ez az elektronikus könyv a program magyar nyelv? változatáról szól.
A progeCAD 2016 programot részlegesen, a menük, dialógusok és párbeszédpanelek szintjén magyarították. Ugyanakkor hiányzik a magyar
nyelv? súgó és az elérhet? kézikönyv száz oldalas terjedelme csak bemelegít?nek elégséges.
A könnyebb kezelhet?ség és az árcsökkentés érdekében most a témába vágó más CAD programok bemutatásához hasonlóan a progeCAD
2016 változatát szintén több kötetben tárgyaljuk. Az alapokat, a telepítést, adatbevitelt, koordináta rendszereket, kellékeket a Kezd?
lépések cím? kötetben ismertettük. A Rajzelemek cím? kötet foglalkozik a rajzi objektumok létrehozásával (külön kötetben tárgyaljuk a
rajzméretezést és szövegkezelést), a Fóliák, tulajdonságok kötet tárgyalja a rajzi rétegek kialakítását, felhasználási területeit és szempontjait.
A Blokkok, Xrefek cím? kötet a rajzelemek csoportosítását, „újrahasznosítását”, elemkönyvtárak használatát és a rajzok közötti
kereszthivatkozásokat tárgyalja. A Rajzmódosítás cím? kötet írja le a programmal létrehozott alapvet? rajzelemek módosításának
legkülönböz?bb típusait (a vágást, a nyújtást, a tükrözést, a megtörést, a letörést stb.). A Megjelenítés cím? kötet foglalkozik a rajz különböz?
képerny?s és nyomtatási megjelenítési módjaival, a rajzgépek használatával. A Változók, lekérdezésekcím? kötetben a m?ködést szabályozó
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és információs rendszerváltozók használatát mutatjuk be. A program testre szabásának bemutatása szintúgy külön kötetbe került.
Könyvünk tömören, a kezd? és haladó felhasználók számára egyaránt érthet? módon összefoglalja a ProgeCAD 2016-os változatának testre
szabással kapcsolatos tudnivalóit. A testre szabás tudnivalói mellett a kötetben rövid parancsreferenciát is nyújtunk a program összes
utasításáról, álneveir?l, menüparancsairól, így ez a kötet gyorsreferenciának is használható.

Vélemények
Még senki sem nyilvá„nított véleményt err?‘l a termékr?‘l.
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