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Leírá„s
Betekintés a könyvbe!
A 2017-es verzióban megjelent f?bb újdonságok:
A legnagyobb újdonság, hogy a többi korszer? CAD programhoz hasonlóan itt is bevezették a Microsoft Office 2007-ben felt?nt szalagos
felhasználói felületet. Azonban az Office programjaitól és az AutoCADt?l eltér?en, a progeCAD programban egyszer? lehet?séget
biztosítottak arra is, hogy a szalagos és a klasszikus, menüs felhasználói felület között váltsunk.
A programnak elkészült 64 bites változata is, melynek használata másfél-háromszoros teljesítménynövekedéssel jár.
Új közzétételi lehet?ségek jelentek meg a rajzok bitképes megosztására.
Új nyomtatási tulajdonságokat állíthatunk be a DWF, PNG, JPG fájlokhoz.
Új rajzparancsok jelentek meg, melyekkel gyorsabban megoldhatók a speciális feladatok: XOPEN, XPLODE, POLYSOLID, BCOUNT,
LAYERWALK, SELECTSIMILAR, ALIGNSPACE, VPSYNC, POINTCLOUDATTACH. A sebességre tett kedvez? hatás mellett az is
lényeges, hogy ezek az új funkciók már korábban megjelentek a konkurens CAD programokban (legel?ször az AutoCADben), és így a
kompatibilitást is er?sítik.
Szintén a kompatibilitás fokozása érdekében új konvertáló modult építettek be a DWG, DXF és DGN formátumú dokumentumok
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átalakításához.
A kompatibilitás növelése érdekében jobban támogatják a DGN fájlok importját, melyeket alávetítésként is használhatunk, valamint a
Collada (DAE), pontfelh?, Autodesk Civil3D, ADT és MDT fájlokat.
Továbbfejlesztették a LOFT, PURGE és QSELECT
Az új felhasználói felülettel áttértek a .NET API támogatására, így az AutoCAD alkalmazások könnyen portolhatók a progaCAD
környezetbe.
Sajnos a súgó – szintén hasonlóan a többi CAD programhoz – jelent?sen romlott: megsz?nt a Tartalomlap, csak parancs és
rendszerváltozó összefoglalót kapunk.

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