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Program pro 2D kreslení

pﬁiná‰ející maximální preciznost, v˘konnost a rychlost bez nesnází
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Snadné a rychlé rýsování

KNIHOVNÍK OBSAHŮ - "drag-and-drop" rozhraní pro symboly, ‰rafování
a barevné v˘plnû. Knihovník obsahÛ zprostﬁedkovává rovnûÏ volby umístûní
a pﬁístup ke Správci obsahÛ (Content Explorer™ - ve star‰ích verzích Správce
symbolÛ - Symbol Explorer).
POHOTOVÉ ŠRAFOVÁNÍ A VYPLŇOVÁNÍ - ‰rafování ãi vyplÀování ploch
je nyní rychlé a snadné - v Knihovníkovi obsahÛ prostû vyberete vhodn˘ vzor
ãi barvu a my‰í jej pﬁenesete na pﬁíslu‰nou oblast.
VYLEPŠENÍ ZÁSTUPCI PŘÍKAZŮ PRO EDITACI - pﬁíkazy pro editaci
umoÏÀují snaz‰í a intuitivnûj‰í editaci objektÛ. KaÏd˘ zástupce teì má svÛj
charakteristick˘ tvar a barvu, podle kter˘ch lze usoudit, k ãemu slouÏí.
AUTOMATICKÝ ÚCHOP - mÛÏete pouÏívat více úchopov˘ch reÏimÛ (snap
modes) souãasnû. Prvek AutoSnap™ zaji‰Èuje intuitivní ovládání úchopov˘ch
reÏimÛ.
VYLEPŠENÍ AUTOMATICKÝCH UKAZATELŮ
BODŮ - automatické ukazatele bodÛ zaji‰Èují
vizuální kontrolu úchopov˘ch reÏimÛ. Ukazatel bodu
mûní tvar nejbliÏ‰ího úchopového bodu, coÏ
podstatnû usnadÀuje orientaci a urychluje práci
s vícenásobn˘mi úchopy.
BOHATÉ MOŽNOSTI PRÁCE S TEXTEM - máte
k dispozici celou ﬁadu formátovacích pﬁíkazÛ pro
dan˘ textov˘ blok. MÛÏete vyuÏívat rÛzn˘ch fontÛ
vãetnû speciálních znakÛ (s vyuÏitím znakové mapy
Windows - Windows Character Map).
JEDNOBODOVÉ PRŮSEČÍKY - je zde funkce,
která umoÏÀuje pﬁiﬁadit úchop (snap) bodu, ve kterém
se protínají dvû entity. Díky prvku AutoSnap se kurzor
pﬁichytí k prÛseãíku stejnû snadno, jako tﬁeba ke
koncovému bodu.
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Kompatibilita souborů
Kompatibilita se soubory pﬁede‰l˘ch verzí AutoSketch®.
Do aplikace AutoSketch® lze importovat soubory a ãásti z pﬁedchozích verzí.
K automatické konverzi slouÏí speciální nástroj.
Import: DWG, DXF™, SKD, Drafix® CAD, WMF
Export: DWG, DXF, DWF, Drafix® CAD, WMF
UZAMYKÁNÍ SOUBORŮ NA SÍTI
AutoSketch® umoÏÀuje uzamãení souboru. Je-li soubor umístûn na sdíleném
(síÈovém) disku, je pﬁi otevﬁení aplikací AutoSketch® automaticky uzamãen tak,
Ïe ostatní uÏivatelé jej mohou otevﬁít pouze pro ãtení.

Nástroje pro Internet

AutoSketch obsahuje následující nástroje pro prezentaci v˘kresÛ, jejich sdílení
a propojení s jin˘mi zdroji prostﬁednictvím Internetu:
FORMÁT DRAWING WEB FILE (DWF)
napoãítáte do 3
AutoSketch® umoÏÀuje prezentaci v˘kresÛ na WWW
prostﬁednictvím DWF exportu. DWF je grafick˘
Vyberte nakreslenou geometrii
vektorov˘ formát, vyvinut˘ speciálnû pro pouÏití
ve tvaru "U".
na webu. K prohlíÏení v˘kresu ve formátu DWF
je zapotﬁebí prohlíÏeã Netscape s nainstalovan˘m
Pomocí nástrojového panelu
zásuvn˘m modulem (plug-inem) Autodesk® WHIP!®
3D efektÛ "U" ze‰ikmûte.
nebo prohlíÏeã Microsoft Internet Explorer s ActiveX
prvkem WHIP!.
Ze‰ikmené "U"
HYPERTEXTOVÉ ODKAZY (HYPERLINKS)
protáhnûte v jednom smûru.
AutoSketch® umoÏÀuje vkládání hypertextov˘ch
odkazÛ (linkÛ) pﬁímo do v˘kresÛ. Linky mohou
odkazovat na jiné v˘kresy, dokumenty aplikace,
Microsoft Office ãi internetové adresy (URL).
Na tomto obrázku byl jezdec
plachtové výztuhy, který
uchycuje plachtu ke stožáru,
vytvořen v AutoSketchi
z několika samostatných
objektů za použití
nástrojového panelu
3D efektů.

VÝBĚR "VEM DALŠÍ" - díky této funkci mÛÏete
snadno vybrat i entitu, která je zakryta jinou entitou.
ČÁROVÝ SEGMENT - ãáry mÛÏete pﬁidávat
pouh˘m klepnutím my‰i. Délku ãáry a poÏadovan˘
úhel zadáte v editaãní li‰tû (edit bar), a pak klepnete
my‰í na místo, kam si pﬁejete ãáru umístit. Pomocí
tlaãítek + a - lze plynule mûnit úhel.
NÁPOVĚDA TYPU "ASKHOW!" (ZEPTEJ SE
JAK) - jedná se o nápovûdu s fulltextov˘m
vyhledáváním, coÏ znaãnû pﬁispívá k rychlému
osvojení v‰ech funkcí aplikace AutoScatch®. Staãí do
vyhrazeného pole napsat otázku nebo frázi, a pak si
vybrat z nabízen˘ch moÏností.

Systémové požadavky

3D Text
Nástrojov˘ panel 3D efektÛ mÛÏe
ze‰ikmit a protáhnout libovoln˘ vybran˘
text.

EDITAČNÍ LIŠTA - editaãní li‰ta zobrazuje geometrické parametry vybrané
poloÏky. Jednotlivé parametry lze snadno mûnit. Zmûna se okamÏitû projeví na
v˘kresu. Editaãní li‰ta pﬁedstavuje snadn˘ a pﬁitom velice úãinn˘ editaãní nástroj,
jehoÏ pouÏití neãiní potíÏe ani naprost˘m nováãkÛm.
JUMP SNAP - tento prvek pﬁedstavuje jedineãn˘ pﬁíspûvek k jiÏ tak dost ‰iroké
nabídce vstupních reÏimÛ. âasto je zapotﬁebí umístit urãit˘ objekt do pﬁesné
vzdálenosti od zvoleného bodu - napﬁíklad dveﬁe 1,3 m od rohu místnosti.
To umoÏÀuje právû Jump Snap - nejprve je tﬁeba zadat vzdálenost a potom vybrat
koncov˘ bod.

• PC s procesorem Pentium
• Microsoft Windows 95, Windows 98
nebo Windows NT 4.0
• 32 MB RAM
• 90 MB volného místa na disku
• Monitor a grafická karta se schopností zobrazit
16-ti bitové barvy v rozli‰ení 800x600
• Mechanika CD-ROM
• My‰ nebo my‰ typu IntelliMouse

tel.: +420 - 2 - 67 217 888
fax: +420 - 2 - 67 217 880
www.epc2000.cz, cad@epc2000.cz

Adresa Va‰eho prodejce:

NÁSTROJ AUTOARRAY - tento nástroj umoÏÀuje vytváﬁet pole (array) metodou
drag-and-drop. Jedná se o dal‰í krok smûrem k zjednodu‰ení práce pﬁi zachování
maximální pﬁesnosti. Pole lze vytváﬁet jak ze symbolÛ, tak z vybran˘ch sad.
Pﬁi pohybu kurzoru jsou pole dynamicky zobrazována na obrazovce.
PODPORA FORMÁTU JPEG - hotové v˘kresy mÛÏete exportovat do formátu
JPEG, coÏ umoÏÀuje jejich dal‰í pouÏití napﬁ. na WWW stránkách ãi v dokumentech
jin˘ch aplikací. JPEG soubory lze rovnûÏ importovat a následnû obkreslit (trace,
"zvektorovat") nebo ponechat ve v˘kresu jako vloÏen˘ rastrov˘ objekt.
3D EFEKTY - li‰ta 3D efektÛ (3D Effects toolbar) obsahuje sadu nástrojÛ, kter˘mi
mÛÏete své dvojrozmûrné v˘kresy upravit pro atraktivní prezentaci. Díky tûmto
nástrojÛm mÛÏete automaticky vytvoﬁit ãelní, horní ãi boãní trojrozmûrn˘ pohled.
Pﬁipojit je moÏno i trojrozmûrn˘ text.

Snadno nakoupíte, snadno využijete
®
Software AutoSketch lze koupit u Va‰eho oblíbeného prodejce softwaru,
v Autodesk® Systems Center (ASC) nebo u autorizovaného prodejce Autodesk.
®
Chcete-li zjistit adresu nejbliÏ‰ího prodejce AutoSketch nebo ASC, ãi potﬁebujeteli dal‰í informace, zavolejte pﬁíslu‰né telefonní ãíslo uvedené v˘‰e ãi na INFOline
Autodesku:
âR 0800 112 277, SK 0820 112 277.
Dal‰í informace jsou k dispozici na webov˘ch stránkách:
www.autodesk.com/autosketch,
www.autodesk.cz nebo www.epc2000.cz
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