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Leírá„s
Betekintés a könyvbe!
E-könyvünk tömören, a kezd? és haladó felhasználók számára egyaránt érthet?en összefoglalja az AutoCAD LT 2018 megjelenítéssel,
nyomtatással, publikálással és internetes közzététellel kapcsolatos tudnivalóit. Ez utóbbit kissé átdolgozták a korábbi változatokhoz képest.
Bemutatjuk a navigációs kormánykereket és a mintaképek használatát is.
Már korábban megjelent a papírtérben az állapotsorban a Maximize Viewport ikon, amellyel a kiválasztott nézetablakot munkaablak méret?re
nagyíthatjuk, majd a Minimize Viewport ikonnal lekicsinyíthetjük ismét eredeti méretére. Az összetett rajzok könnyebben kezelhet?k, ha
elnevezett nézetablakokat használunk.
A 2006-os változatban tovább egyszer?sítették a nyomtatási párbeszédpanelt. Az új oldalbeállítás varázslóval kényelmesebb a rajz
alapbeállításait meghatározni. Továbbfejlesztették a DWF formátumot is (DWFx), amellyel egyszer?en közzétehet?k rajzaink. Az ilyen
formátumú rajzokat az új (ingyenes) Autodesk DWF Viewer, az Express Viewer program utódja segítségével az AutoCAD, vagy AutoCAD LT
programmal nem rendelkez? felhasználók is megtekinthetik. Ráadásul most megjelent az ingyenes megjelenít?k még újabb, tökéletesített
változata az Autodesk Design Review alkalmazás is.

1 / 2

AutoCAD LT 2018 - Megjelenítés (angol változat)

Az AutoCAD LT 2011 programban a megjelenítési funkciók csak kissé változtak: megjelent a Navigációs sáv, áthelyezték a Munkaterületek
eszköztárat stb.
Az AutoCAD LT 2011 programban a DWFx, valamint PDF kimeneteket, s?t azok bemenetét is továbbfejlesztették. Már a 2010-es változattól a
PDF fájlokat is használhatjuk alávetítésként. A megjelenítéshez tartozó másik újdonság a felhasználói felület újabb átalakítása.
A megjelenítésben is hozott újdonságot az AutoCAD LT 2012. Ebben a változatban jelentek meg az AutoCAD 2005-ben felt?nt lapkészletek,
amelyek nagy segítséget nyújtanak a méretesebb projektek tervdokumentációinak kezelésében. Az AutoCAD LT 2018 megoldása teljesen
kompatibilis az AutoCAD megvalósításával, beleértve a közzétételt, valamint a dwf, dwfx és pdf exportálást. A 2018-as verzióban viszont –
összhangban az AutoCAD programmal – már nem érhet? el az Aerial View ablak.

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