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Leírá„s
Betekintés a könyvbe!
Mérnökök, tervez?k, m?szaki szerkeszt?k és rajzolók olyan eszközöket kapnak ezzel a szoftverrel kezükbe, amelyekkel más tervez?rendszerek
nem, vagy csak elvétve rendelkeznek. A progeCAD minden síkbeli rajzszerkesztési funkció mellett még a térbeli modellezési feladatokhoz
tartozó utasításokkal is rendelkezik. Ugyanakkor programozható és küls? adatbázisokhoz is kapcsolható. E funkciók teszik a gyakorlott
felhasználók számára igen hasznossá a programot (akár saját, akár a független fejleszt?k alkalmazásait, építészeti, gépészeti, kultúrmérnöki
stb. rendszereit is futtathatjuk progeCAD környezetben).
A 2019-es verzióban megjelent f?bb újdonságok:
Javítottak a teljesítményen: az indítási id?n, a küls? hivatkozások, alávetítések betöltésén, a nagyméret?, sokelem? rajzok frissítésén, a
nagy rajzok nyomtatásán.
Új motort kapott a 3D-s PDF nyomtatás.
4K kijelz?höz is optimalizálták a megjelenítést.
Újratervezték a felhasználói felületet, átrendezték a menüket, eszköztárakat, szalagokat, gombokat, billenty?kombinációkat.
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Megújították a felhasználói felület testre szabását is.
Megváltoztak a mutató színei.
Aátalakították a nézetablakok vezérlését a nézetek és stílusok beállításához.
Új importálható fájltípusok jelentek meg (STEP (.stp, .step), IGES (.iges, .igs), Maya .RGT, Wavefront .OBJ, 3D Studio file .3DS,
LightWave .LWO, IFC BIM alkalmazáshoz, Google Earthfile .KMZ, ESRI Shape (.shp), pontfelh? .LAS, .XYZ, Stereo Lithography .STL,
.VRML)
Új exportálható fájltípusok jelentek meg (STEP, IGES, Wavefront .OBJ, Maya .MA, LightWave .LWO).
A SENDTOSKYPE paranccsal a rajzot képként Skypeon keresztül küldhetjük el.
Új Express eszközök jelentek meg (GETSEL, BSCALE, GATTE, QLATTACH, DIMDISASSOCIATE, PREFIXSUFFIX).
Az AUTOSEZ paranccsal automatikusan felületprofilokat építhetünk.
A SLOPE parancs az esésvonalak, lejt?ábrázolás kialakításában segít.
Átalakították a nem rendezett pontfelh?k háromszögelését a felületek ábrázolásához.
A pontfelh?k színsémája módosítható.
A pontfelh?k is tárgyraszter támogatást kaptak.
A szövegbuborékok automatikus számozással, jelölve hozhatók létre.
A hosszméréseknél összegzett hossz is számolható.
Az AIDIMFLIPARROW kapcsolóval megváltoztathatjuk a méretjelekben a nyílfejek irányát.
A szabványos papírméretek, margók szerkeszthet?vé váltak.
A speciális másolás és beillesztés alkalmazásakor új módon vihetjük át a kijelölt elemeket.
Az el?z? nyomtatási terület megjeleníthet?.
A bekezdéses szövegszerkeszt?ben beállítható a sortávolság is.
A HATCHTOBACK paranccsal a kitöltési minta az összes többi rajzelem mögé küldhet?.
Frissítették a BLIPSIZE, IFCOSNAP, MLEADERSCALE, SELECTSIMILARMODE, SNAPSIZE, UOSNAP DTEXTED, GFANG,
GFCLR1, GFCLR2, GFCLRLUM, GFCLRSTATE, GFNAME, GFSHIFT, MDISTYLE, MTEXTED, TEXTED, TEXTEDITMODE,
XCLIPFRAME rendszerváltozókat, illetve parancsokat.

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