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Leírá„s
Betekintés a könyvbe!
Az IntelliCAD program képezi sok másik CAD program, így a ZWCAD alapját is.
A program az AutoCAD árának töredékéért szerezhet? be (teljesen legálisan, az oktatási változat ingyen letölthet?). Ehhez a programhoz is
használhatók szakági (építész, épületgépész, ipari létesítmény és elektronikai) kiegészít?k.
A könnyebb kezelhet?ség és az árcsökkentés érdekében most a többi CAD program bemutatásához hasonlóan a ZWCAD 2017-es változatát
szintén több kötetben tárgyaljuk. Ebben a verzióban tértek át a Microsoft Office, illetve AutoCAD programokban korábban bevezetett szalagos
felhasználói felületre.
Az újdonságokat a ZWCAD 2017 – Kezd? lépések cím? kötetben ismertettük. A ZWCAD 2017 – Rajzelemek cím? kötet foglalkozik a rajz
létrehozásával, az alapvet? objektumok kialakításával (külön kötetben tárgyaljuk a szövegkezelést), a ZWCAD 2017 – Fóliák,
tulajdonságok kötet tárgyalja a rajzi rétegek kialakítását, felhasználási területeit és szempontjait.
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A ZWCAD 2017 – Blokkok, Xrefek cím? kötet a rajzelemek csoportosítását, „újrahasznosítását”, elemkönyvtárak használatát és a rajzok közötti
kereszthivatkozásokat tárgyalja.
A ZWCAD 2017 – 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 ZWCAD 2017 – Rajzméretezés cím? kötet tárgyalja a m?szaki rajzok esetében lényeges funkciót, a rajzok beméretezését. A szövegek
kezelésére külön, a ZWCAD 2017 – Szövegkezelés cím? kötetben térünk ki.
A ZWCAD 2017 – Megjelenítés cím? kötet foglalkozik a rajz különböz? képerny?s és nyomtatási megjelenítési módjaival, a rajzgépek
használatával.
A ZWCAD 2017 – Változók, lekérdezések cím? kötetben a m?ködést szabályozó és információs rendszerváltozók használatát mutatjuk be. A
program testre szabásának, a méretezés, szövegkezelés bemutatása szintúgy külön kötetekbe kerültek.
A ZWCAD 2017 Biblia kötet egyben tartalmazza mindazt, amit a külön kiadott kötetek részenként.
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 ZWCAD 2017 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 világszerte több ezer független fejleszt? alkalmazásait, építészeti,
gépészeti, kultúrmérnöki stb. rendszereit is futtathatjuk ZWCAD környezetben).
Könyvünk tömören, a kezd? és haladó felhasználók számára egyaránt érthet? módon összefoglalja a ZWCAD 2017-es változatának
használatához szükséges, szinte valamennyi tudnivalót, azaz egyetlen könyvben foglalja össze a külön kiadott – fentebb említett – tíz kötetet.
Könyveinkben a program összes lehet?ségét igyekeztünk ismertetni, számos esetben azonban terjedelmi okokból a bemutatás mélysége nem
érhette el az eredeti (bár nyilván jóval drágább) kézikönyvekét. Minden olyan esetre, amikor az adott problémát nem tudjuk elég világosan
megérteni ebb?l a könyvb?l, javasoljuk a program oktató rendszerének, illetve a gyári kézikönyveknek áttekintését. Ezek megtekinthet?k a
program telepít? DVD-jén, illetve a programból, súgóból, a http://www.zwsoft.com vagy hazai
forgalmazójának, http://www.cad-design.hu/ webhelyére utaló hiperhivatkozások útján. Sajnos terjedelmi okokból néhány fontosabb rész
(például az adatbázis kapcsolatok, programozás leírása) is kimaradt, de el?re jelezzük, hogy megfelel? érdekl?dés esetén a programhoz
kifejezetten tankönyv céljaira szolgáló, illetve a programozással, testre szabással kapcsolatos, az eddigieknél részletesebb kiadványok
megjelentetését is tervezzük.
Az itt leírtak megértéséhez és alkalmazásához különösebb számítástechnikai ismeretekre nincs szükség, elegend? a Windows 7 – 10 operációs
rendszer alapfokú ismerete. A könyvet ajánljuk azoknak, akik kényelmesen, gyorsan, tetszet?s formában, de az ipari és házi szabványokhoz
ragaszkodva szeretnék elkészíteni terveiket, m?szaki rajzaikat, amihez ezúton is sok sikert kívánunk.

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