דו-ממד

יוני 2016
1

תוכן העניינים
עמוד

הנושא

מבוא ································ ································ ······························· 2
מסך הפתיחה ································ ································ ·····················3
המרת הגדרות מגרסאות קודמות – 4················ ································ Migration
שמירת קבצים בגרסה 4···· ································ ································ 2017
חלון עזרה – 5················ ································ ································ Help
שינויים בממשק התוכנה ································ ································ ·········6
שינויים בחלון הדו-שיח 7··· ································ ································ Insert
תצוגה מקדימה של בלוקים שמורים ································ ·····························8
שינוי גודל חלונות דו-שיח ································ ································ ········8
שינוי בזמינות תצוגת טיפים למשתמש – 9············ ································ ToolTips
רשימת פונקציות מיוחדות וכלי עזר בגרסה 10 ············· ································ 2017
שיפור תצוגת קווים – 11 ················ ································ Graphics Performance
שרטוט ספירלה דו-ממדית – 12 ·························· ································ Helix
סימון קווי ציר ································ ································ ···················· 15
שינוי מאפייני קווי ציר ································ ································ ·········· 17
שינוי מבנה קווי ציר וקווי סימטריה באמצעות גרירת נקודות תפיסה 21·················· Grips
המרת קובץ  PDFלפורמט 22 ······························· ································ DWG
שימוש בענן – 26 ································ ································ Autodesk® 360

מבוא
חוברת זו מהווה חלק בלתי נפרד מהספר " – AutoCAD 2016מדריך למשתמש" מאת זאב גלברד ושלמה
רבין .בחוברת זו ריכזנו הסברים לשינויים שחלו בגרסה  2017של תוכנת אוטוקד.
בגרסה החדשה הוכנסו שינויים מעטים בממשק המשתמש ,ונוספו כמה פקודות ,פונקציות ועוד.
אנו מאחלים לקוראים וללומדים הנאה רבה,
מחברי הספר זאב גלברד ושלמה רבין
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מסך הפתיחה

הרצועות שחלו בהן שינויים בגרסה 2017

רצועת  Insertעם סימון החידושים

רצועת  Annotateעם סימון החידושים

3

המרת הגדרות מגרסאות קודמות – Migration
בעת התקנת התוכנה נפתח חלון  Migrate Custom Settingsובו אופציות שונות להמרת
הגדרות/פרמטרים שונים מהגרסה הקודמת של התוכנה המותקנת במחשב .המשתמש יכול לבחור אילו
הגדרות/פרמטרים להמיר לגרסה החדשה ללא צורך בביצוע הגדרות מחדש .בין ההגדרות/הפרמטרים אפשר
להמיר קובצי אב-טיפוס ,קובצי  ,CUIx/CUIסגנונות הדפסה ,גופנים ,לוחות כלים ועוד .על המשתמש לסמן
למצב זמין את ההגדרות/הפרמטרים שברצונו להמיר.

שמירת קבצים בגרסה 2017
בגרסה  2017קובצי שרטוט נשמרים בפורמט של גרסה  ,2013אך אפשר לשמור כל קובץ שרטוט
בכל אחת מהגרסאות הקודמות החל מגרסה  AutoCAD 12ועד הגרסה הנוכחית .את גרסת השמירה בוחרים
בחלון הדו-שיח .Save Drawing As
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כמו כן אפשר לקבוע גרסת שמירה לברירת המחדל בחלון הדו-שיח .Options Open and Save

חלון עזרה – Help
בגרסה  2017שונה מבנה חלון העזרה .כל נושא מפורט ומקושר להסברים ודוגמאות נוספים .השימוש בחלון
החדש נוח יותר מבגרסה הקודמת.
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שינויים בממשק התוכנה
אחד הדברים הבולטים ביותר בממשק תוכנת אוטוקד  2017הוא שינוי במבנה חלק מחלונות הדו-שיח .מגרסה
 2017אפשר להגדיל או להקטין חלק מחלונות הדו-שיח בצורה דינמית .בחלונות הדו-שיח  Select Fileכאשר
מפעילים את הפקודות  Open ,Newאו  Saveהשקופית של התצוגה המקדימה הוגדלה בכ.20% -

חלון הדו-שיח  Select fileבגרסה 2006

חלון הדו-שיח  Select fileבגרסה 2017
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שינויים בחלון הדו-שיח Insert
בחלון הדו-שיח  Insertבגרסה  2017הוגדלה השקופית של התצוגה המקדימה במידה רבה .כמו כן הורחבה
תיבת המלל שבה רושמים את שם הבלוק .בתיבת המלל התוכנה משלימה את שם הבלוק לאחר כתיבת
האותיות הראשונות שלו .הדבר מקצר את תהליך חיפוש הבלוק הרצוי להשתלה .את חלון הדו-שיח Insert
אפשר להגדיל או להקטין בהתאם לצורך.

חלון הדו-שיח  Insertבגרסה 2016

חלון הדו-שיח  Insertבגרסה 2017
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תצוגה מקדימה של בלוקים שמורים
להשתלה ,אפשר לבחור בלוק מתוך התצוגה המקדימה הנפתחת לאחר לחיצה
על הסמל  Insertהנמצא ברצועה .בגרסה  2017בברירת המחדל התצוגה
המקדימה נפתחת מיד עם הלחיצה על הסמל  .Insertשליטה בתצוגה תלויה
בערך המשתנה  .GALLERYVIEWהתצוגה המקדימה תיראה רק כאשר
ערך המשתנה  GALLERYVIEWמוגדר כ.1 -
את ערך המשתנה אפשר לשנות באזור הדו-שיח – .Command
Command: GALLERYVIEW
Enter new value for GALLERYVIEW <1>:

משתנה זה משפיע גם על התצוגה המקדימה של סגנונות המלל והמידות.

שינוי גודל חלונות דו-שיח
כאמור רבים מחלונות הדו-שיח הוגדלו כדי לאפשר לראות יותר שורות או להציג יותר מידע .להלן כמה
דוגמאות של חלונות מוגדלים בגרסה .2017

חלון הדו-שיח לפתיחת דף הפקה
Page Setup Manager

חלון הדו-שיח לעריכת תוכן של אטריביוטים
Edit Attributes
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חלון הדו-שיח לשמירת מצב השכבות
Layer States Manager

חלון הדו-שיח לעריכת אטריביוט
Enhanced Attribute Editor

שינוי בזמינות תצוגת טיפים למשתמש – ToolTips
בעת הצבת סמן על סמל של פקודה מופיע אחרי כמה שניות  – ToolTipמידע
והסבר קצר על אופן ביצוע הפקודה .במקרים רבים ה ToolTip -לא רצוי
ולפעמים גם מפריע למשתמש .כדי להימנע מהפרעות בזמן העבודה ,מגרסה
 2017של התוכנה אפשר לקבוע את משך זמן ההשהיה עד להופעתו.
זמן השהיית ה ToolTip -נקבע בחלון הדו-שיח .Options Display
ערך ברירת המחדל הוא חצי שנייה ) .(0.50אם הפקודה לא תופעל לפני תום
זמן ההשהיה יוצג ה.ToolTip -
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2017 רשימת פונקציות מיוחדות וכלי עזר בגרסה
הערות

מקש

סמל

הפונקציה
Coordinates
Model Space

F7

Grid

F9

Snap Mode
Infer Constraints

F12

Dynamic Input

F8

Ortho Mode

F10

Polar Tracking

2017–2015

Isometric Drafting
F11

Object Snap Tracking

F3

2D Object Snap
Line Weight
Transparency
Selection Cycling (3D)
3D Object Snap (3D)

F6

Dynamic UCS (3D)

2017–2015

Selection Filtering (3D)

2017–2015

Gizmo (3D)
Annotation Visibility
AutoScale

2017–2015

Annotation Scale
Workspace Switching
Annotation Monitor

2017–2015

Units
Quick Properties

2017–2016

LockUI

2017–2015

Graphics Performance
Isolate Object
Ctrl + 0

Clear Screen
System Variable Monitor
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שיפור תצוגת קווים – Graphics Performance
בגרסה החדשה נוספו אפשרויות לשפר את התצוגה של קווים ,מעגלים ,חומרים*,
טקסטורות* ואפקטים ויזואליים* )*תלת-ממד(.
ולחיצה על הלחצן הימני של העכבר מציגות את
הצבת הסמן על הסמל
התווית  .Graphics Performanceלחיצה על התווית פותחת את חלון הדו-שיח
 .Graphics Performanceבחלון הדו-שיח שנפתח אפשר לקבוע הגדרות
לשיפור התצוגה הגרפית.
הפונקציה נמצאת רק בגרסה המלאה של התוכנה ובמחשב עם כרטיס מסך גרפי
משופר עם מאיץ גרפי.
כדי להשתמש בתצוגה איכותית סמן למצב  Onאת
האופציה  ,Hardware Accelerationהמפעילה
מאיץ גרפי במחשב .מאיץ גרפי תורם בעיקר לתצוגה
תלת-ממדית ולהדמיות.
האופציה  High quality geometryבמצב זמין
מאפשרת תצוגה עשירה יותר בשרטוטים דו-ממדיים,
כולל תצוגת עוביי קווים ,בהשוואה לגרסה הקודמת.
האופציה זמינה אם במחשב נמצאת החומרה
®
המתאימה ובייחוד כרטיס מסך מסוג .DirectX 11
האופציה  Smooth line displayבמצב זמין
מאפשרת להציג קווים ,מעגלים וכו' בצורה איכותית
וחלקה יותר.
שיפור תצוגת קווים ומעגלים אפשר לבצע גם
באמצעות שינוי ערך המשתנה .Linesmoothing
לשינוי ערך המשתנה באזור הדו-שיח הקלד
 Linesmoothingוהקש  .Enterבחר או הקלד את
האופציה  ONואשר.
↵ Command: LINESMOOTHING
Enter new value for
↵LINESMOOTHING <OFF>:ON
↵

שאר האופציות בחלון דו-שיח זה מיועדות לשיפור תצוגת מודלים תלת-ממדיים ותצוגת הדמיה )שאינן
מוסברות בחוברת זו(.
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שרטוט ספירלה דו-ממדית – Helix

)השלמה לספר(

תוכנת אוטוקד מאפשרת לשרטט ספירלה דו-ממדית ותלת-ממדית .אפשר לשרטט ספירלות גליליות ,קוניות
ושטוחות .כמו כן אפשר לראות את הספירלה במבט חזיתי או במבט-על .בפקודת ספירלה משתמשים לשרטוט
קפיצים ותבריגים תלת-ממדיים .אפשר גם להשתמש בספירלות כאובייקטים דו-ממדיים למטרות שונות.
הפעלת הפקודה
מקלדת או קיצור מקלדת

תפריט עליון

הרצועה

סמל )(Icon

↵ Command: HELIX

שרטוט ספירלה במבט-על
Command: _Helix
Specify center point of base: Pick 1

קבע את מיקום נקודת מרכז הספירלה.
קבע את רדיוס )או קוטר( הבסיס התחתון של הספירלה.

↵ Specify base radius or [Diameter] <1.00>: 30

קבע את רדיוס )או קוטר( הבסיס העליון של הספירלה.

↵ Specify top radius or [Diameter] <1.00>: 10
Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/
↵ turn Height/tWist] <1.00>: T

הקלד את האות  Tואשר לקביעת מספר סיבובי הספירלה.
קבע את מספר סיבובי הספירלה.
קבע את ערך גובה הספירלה )תלת-ממד(
או הקש  0לספירלה דו-ממדית שטוחה.

↵ Enter number of turns <3.00>: 12
Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/
↵ turn Height/tWist] <1.00>: 0
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שרטוט ספירלה במבט צד
Command: _Helix
Specify center point of base: Pick 1

קבע את מיקום נקודת מרכז הספירלה.
קבע את רדיוס )או קוטר( הבסיס התחתון של הספירלה.

↵ Specify base radius or [Diameter] <1.00>: 30

קבע את רדיוס )או קוטר( הבסיס העליון של הספירלה.

↵ Specify top radius or [Diameter] <1.00>: 10
Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/
↵ turn Height/tWist] <1.00>: T

הקלד את האות  Tואשר לקביעת מספר סיבובי הספירלה.
קבע את מספר סיבובי הספירלה.

↵ Enter number of turns <3.00>: 12
Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/
↵ turn Height/tWist] <1.00>: W

הקלד את האות  Wואשר לקביעת כיוון סיבוב הספירלה.

לשרטוט ספירלה עם כיוון השעון הקש .Enter
לשינוי כיוון הסיבוב בחר באופציה .CW
קבע את גובה הספירלה או הקלד את האות  Aואשר

Enter twist direction of helix [CW/CCW] <CCW>:
Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/
↵ turn Height/tWist] <1.00>: A
Specify axis end point: Pick 2

לקביעת מיקום הקצה השני של ספירלה במבט צד.
קבע את מיקום הקצה השני של הספירלה.

ספירלה תלת-ממדית במבט צד

ספירלה במבט תלת-ממדי
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עריכת ספירלה
התוכנה מאפשרת לערוך את מבנה הספירלה באמצעות סימון וגרירת נקודות התפיסה  ,Gripsוכן לערוך את
מבנה הספירלה באמצעות שינוי הפרמטרים הגאומטריים בחלון הדו-שיח .Properties

ספירלות לאחר בחירה עם נקודות התפיסה Grips

חלון הדו-שיח  Propertiesשנפתח לאחר בחירת ספירלה
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סימון קווי ציר
בגרסה  2017נוספה אפשרות לסמן קווי ציר למעגלים ,קשתות ולצורות גאומטריות סימטריות .בברירת המחדל
קווי הציר מוצגים כקווים מסוג  Center2ללא צורך בהגדרות מקדימות .אפשר לשנות את הצבע ,השכבה או
הסוג של קווי הציר באופן ידני או באמצעות משתנים )ראה בהמשך(.
קווי ציר שסומנו במעגלים מהווים אובייקט אחד .כאשר מזיזים או מעתיקים את האובייקטים ,קווי הציר זזים או
מועתקים יחד איתם.

הוספת קווי ציר למעגלים
הפעלת הפקודה
מקלדת או קיצור מקלדת

סמל )(Icon

הרצועה

Command:
↵CENTERMARK

Command: _centermark
בחר את המעגל לסימון קווי הציר.
בחר מעגל נוסף לסימון קווי הציר.
בחר מעגל נוסף לסימון קווי הציר.
בחר מעגל נוסף לסימון קווי הציר או הקש .Enter

Select circle or arc to add centermark: Pick 1
Select circle or arc to add centermark: Pick 2
Select circle or arc to add centermark: Pick 3
↵ Select circle or arc to add centermark :

מעגלים לאחר סימון קווי הציר

בחירת מעגלים
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סימון קווי סימטריה בצורות גאומטריות
הפעלת הפקודה
מקלדת או קיצור
מקלדת

סמל )(Icon

הרצועה

Command:
↵CENTERLINE

Command: _centerline
בחר את הקו הראשון.
בחר את הקו השני.

Select first line: Pick 1
Select first line: Pick 2

Command: _centerline
בחר את הקו הראשון.
בחר את הקו השני.

Select first line: Pick 1
Select first line: Pick 2

Command: _centerline
בחר את הקו הראשון.
בחר את הקו השני.

Select first line: Pick 1
Select first line: Pick 2

הצורה לאחר סימון קווי הציר

בחירת קווים

לכל קו סימטריה יש להפעיל את הפקודה מחדש.
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שינוי מאפייני קווי ציר
יחד עם הפקודות לסימון קווי ציר נוספו פקודות ומשתנים המאפשרים לשנות את מאפייני קווי הציר וקווי
הסימטריה .קווי ציר שנוספו למעגלים או קשתות משתנים באופן אסוציאטיבי כאשר משנים את המבנה
הגאומטרי של האובייקטים .ניתן לבטל את הקשר האסוציאטיבי באמצעות הפקודה .CENTERDISASSOCIATE
אפשר גם לשחזר את הקשר האסוציאטיבי באמצעות הפקודה ההפוכה – .CENTERREASSOCIATE

ביטול הקשר האסוציאטיבי
הפעלת הפקודה
מקלדת או קיצור מקלדת

Command:

↵ CENTERDISASSOCIATE

Command: CENTERDISASSOCIATE
בחר את קווי הציר של המעגל לביטול הקשר האסוציאטיבי.

Select center objects to disassociate: Pick 1

שחזור הקשר האסוציאטיבי
הפעלת הפקודה
מקלדת או קיצור מקלדת

Command:

↵ CENTERREASSOCIATE

Command: CENTERREASSOCIATE
בחר את קווי הציר של המעגל לשחזור הקשר
האסוציאטיבי.
בחר מעגל או קשת.

Select a center mark or centerline to reassociate: Pick 1
Select circle or arc to associate center mark: Pick 2
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שינוי אורך בליטת קווי הציר – CENTEREXE
המשתנה  CENTEREXEמאפשר לשנות את אורך בליטת קווי הציר מעבר לאובייקט .ערך ברירת המחדל –
 .0.12את ערך המשתנה יש לקבוע לפני הפעלת הפקודות  CENTRMARKו/או .CENTERLINE
Command: CENTEREXE
↵ Enter new value for CENTEREXE <0.12>: 0.95

CENTEREXE - 0.12

CENTEREXE – 0.95

כיבוי והדלקת קווי ציר – CENTERMARKEXE
המשתנה  CENTERMARKEXEמאפשר לבצע כיבוי של קווי הציר במעגלים ובקשתות .את ערך המשתנה
יש לקבוע לפני הפעלת הפקודה .CENTRMARK

CENTERMARKEXE – ON

CENTERMARKEXE – OFF

שיוך קווי הציר וקווי הסימטריה לשכבה –

CENTERLAYER

המשתנה  CENTERLAYERמאפשר לקבוע מראש לאיזו שכבה ישויכו קווי ציר וקווי סימטריה .את ערך
המשתנה יש לקבוע לפני הפעלת הפקודות  CENTRMARKו/או  .CENTERLINEלאחר הפעלת המשתנה
יש לכתוב את שם השכבה או להקיש  Enterלקביעת השכבה הפעילה.
Command: CENTERLAYER
↵ קווי ציר Enter new value for CENTERLAYER, or . for use current <"use current">:
18

קביעת סוג קו לקווי ציר וקווי סימטריה – CENTERLTYPE
המשתנה  CENTERLTYPEמאפשר לקבוע מראש את סוג הקו לסימון קווי ציר וקווי סימטריה .את ערך המשתנה
יש לקבוע לפני הפעלת הפקודה  CENTRMARKו/או  .CENTERLINEלאחר הפעלת המשתנה יש לכתוב
את שם סוג הקו או להקיש  Enterלקביעת סוג קו ברירת המחדל.
Command: CENTERLTYPE
↵ Enter new value for CENTERLTYPE, or . for use current <"Center2">: hidden

ברירת המחדל – CENTERLTYPE

CENTERLTYPE – hidden

קביעת רמת צפיפות קווי הציר וקווי סימטריה – CENTERLTSCALE
המשתנה  CENTERLTSCALEמאפשר לקבוע מראש את הצפיפות של קווי ציר וקווי סימטריה .את ערך
המשתנה יש לקבוע לפני הפעלת הפקודה  CENTRMARKו/או  .CENTERLINEלאחר הפעלת המשתנה יש
לקבוע את ערך המשתנה או להקיש  Enterלקביעת ערך ברירת המחדל.
Command: CENTERLTSCALE
↵ Enter new value for CENTERLTSCALE <1.0000>: 2

ברירת המחדל – CENTERLTSCALE

CENTERLTSCALE – 2
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קביעת גודל צלב מרכוז – CENTERCROSSSIZE
המשתנה  CENTERCROSSSIZEמאפשר לקבוע מראש את ערך גודל צלב המרכוז של קווי ציר במעגלים
ובקשתות .את ערך המשתנה יש לקבוע לפני הפעלת הפקודות  .CENTRMARKערך המשתנה מורכב
מספרות ומהאות  .xערך ברירת המחדל – .0.1x
Command: CENTERCROSSSIZE
↵ Enter new value for CENTERCROSSSIZE <"0.1x">: 0.3x

CENTERCROSSSIZE – 0.1x

CENTERCROSSSIZE – 0.3x

קביעת מרווח בין צלב המרכוז לקווי הציר – CENTERCROSSGAP
המשתנה  CENTERCROSSGAPמאפשר לקבוע מראש את המרווח בין צלב המרכוז לקווי הציר הנמצאים
בהמשכו .את ערך המשתנה יש לקבוע לפני הפעלת הפקודה  .CENTRMARKמתן הערך המשתנה מורכב
מספרות ומהאות  .xערך ברירת המחדל – 0.01x
Command: CENTERCROSSGAP
↵ Enter new value for CENTERCROSSGAP <"0.01x">: 0.2x

CENTERCROSSGAP – 0.01x

CENTERCROSSGAP – 0.2x

הערה!
שינוי המשתנים שלעיל תקף רק בקובץ הנוכחי ואינו משפיע על קבצים עתידיים.
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עריכת קווי ציר וקווי סימטריה באמצעות גרירת נקודות תפיסה Grips
קווי ציר וקווי סימטריה ששורטטו באמצעות הפקודות  CENTERLINEו CENTERMARK -אפשר לערוך
באמצעות גרירת נקודות התפיסה  Gripsלאחר בחירתן.

אובייקטים עם קווי ציר לפני עריכה

סימון קווי ציר בנקודות הGrips -

אובייקטים לאחר העריכה
אפשר לערוך את קווי הציר וקווי הסימטריה גם בחלון הדו-שיח .Properties

שינוי מאפייני קווי סימטריה – CENTERLINE
21

שינוי מאפייני קווי ציר – CENTERMARK

המרת קובץ  PDFלפורמט DWG
מגרסה  2017אפשר להמיר שרטוטים שנשמרו בפורמט  PDFלפורמט ) DWGתוכנת אוטוקד( .אפשר להמיר
קובץ  PDFשהושתל כבר לתוך גיליון השרטוט באמצעות הפקודה  Insert PDF Underlayאו לייבא קובץ PDF
ישירות לשרטוט יחד עם ההמרה .כל המידע השמור בקובץ  PDFיועבר לגיליון השרטוט ללא עיוותים .השכבות
השמורות בקובץ  PDFיקבלו תוספת  PDFבשם השכבה ) .(PDF_Layer 1המידות לאחר ההמרה יהיו מפוצצות.
הפעלת הפקודה
מקלדת או קיצור
מקלדת

הרצועה

סמל )(Icon

↵ Command:

בחר קובץ  PDFהמושתל בגיליון השרטוט או
הקש  Enterלבחירת קובץ  PDFממקום אחסונו.
לאחר בחירת קובץ  PDFנפתח חלון הדו-שיח  Import PDFעם אפשרויות לקביעת מאפייני ההמרה.
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אפשרות לשינוי קנה מידה ) (Scaleו/או סיבוב ).(Rotation
האופציה  Specify insertion point on-screenבמצב
זמין מאפשרת לקבוע את נקודת האחיזה בגיליון השרטוט.
אופציות להמרת המידע הרשום בקובץ PDF
 Vector geometryהמרת קווים
Solid fills

המרת מילוי

TrueType text

המרת מלל מסוג TT

Raster Images

המרת תמונות

אופציות להמרת שכבות
Use PDF Layers
Create object layers
Current layer

המרת שכבות שבPDF -
יצירת שכבות לפי אובייקטים
המרה לשכבה פעילה

אופציות הייבוא
 Import as blockהמרה כבלוק אחד
 Join line and arcשמירת חיבור בין קווים ובין
 segmentsקשתות
Convert solid fills to
המרת מילוי צבע לקווקוו
hatches
Apply lineweight
המרת עוביי קווים
properties
 Infer linetypes fromחיבור קווים לא רציפים לקו
 collinear dashesאחד עם מרווחים זהים
לחיצה על הלחצן  Optionsמאפשרת לקבוע את מיקום שמירת קובצי  PDFבתיקייה קבועה .המיקום נקבע
בחלון הדו-שיח ) Options Filesעמ' .(22
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שרטוט בפורמט אוטוקד לאחר המרה מקובץ PDF

המרת קובץ  PDFהנמצא בגיליון השרטוט לפורמט DWG
להמרת קובץ  PDFשהושתל בגיליון שרטוט באמצעות הפקודה  Insert PDF Underlayלפורמט  DWGיש
לבחור את הקובץ המושתל מתוך גיליון השרטוט מיד לאחר הפעלת הפקודה .PDF IMPORT

Command: PDFIMPORT
הקש Enter

↵ Select PDF underlay or [File] <File>: [Polygonal/All/Settings] <All>:

קיימת אפשרות לבחור רק חלק מקובץ מושתל באמצעות האופציה  Polygonalובחירת האזור להמרה.
האופציה  Allמאפשרת להמיר את כל קובץ ה PDF -המושתל.
הפעלת האופציה  Settingsפותחת את חלון הדו-שיח  PDF Import Settingsעם הגדרות מאפייני ההמרה
)ראה לעיל בעמ' .(22
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כמו כן ניתן לבצע שינוי במצב סטטוס של קובץ  PDFכקובץ מצורף  .XREFאת הסטטוס אפשר לראות בחלון
הדו-שיח לניהול ובקרת קבצים מצורפים .External Reference
הקש Enter

↵ Keep, Detach or Unload PDF underlay? [Keep/Detach/Unload] <Unload>:

המרת קובץ  PDFלפורמט  DWGכקובץ מצורף  XREFללא שינוי סטטוס
המרת קובץ  PDFלפורמט  DWGתוך הסרתו מרשימת הקבצים המצורפים XREF
המרת קובץ  PDFלפורמט  DWGללא טעינתו מחדש

Unload

Detach

Keep
Detach
Unload

Keep

המרת קובץ  PDFמתוך הרצועה PDF Underlay
קיימת אפשרות נוספת להמיר קובץ  PDFלפורמט  .DWGלחיצה כפולה על קובץ  PDFמושתל בגיליון שרטוט
פותחת את הרצועה  .PDF Underlayהפעלת הפקודה  Import as Objectsמתוך הרצועה מאפשרת לבצע
המרת קובץ  PDFבשרטוט כאובייקט  .DWGאופן ביצוע המרת קובץ  PDFלפורמט  DWGזהה לאופן ההמרה
שהוסבר בעמודים הקודמים.
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שימוש בענן – Autodesk® 360
התוכנה מאפשרת לכל משתמש לשמור קבצים בענן  .Autodesk® 360גישה לענן מותנית בהתחברות
והזדהות )ראה בספר בעמ'  .(555בגרסאות החדשות הגישה לענן קלה יותר ומאפשרת לצפות בקבצים
שמורים ללא צורך בהתקנת תוכנת אוטוקד .ניתן להתחבר לענן זה גם באמצעות טבלט ,iPad ,מכשירים
דומים וטלפונים חכמים ,באמצעות התקנת האפליקציה  .Autodesk® 360 mobileאפשר להעלות קבצים
לענן באמצעות התוכנה וגם להוריד קבצים ישירות לתוכנה .פעולות בענן מבצעים באמצעות הפקודות הנמצאות
בכרטיסייה .A360

מגרסה  2013חלו שינויים בממשק המשתמש בענן .לאחר התקנת התוכנה במחשב מקומי יותקן כונן שבו
אפשר לשמור קבצים ,לבצע סנכרון לענן ועוד )ראה הסברים מעמ'  555בספר( .טעינה לענן אפשר לבצע באופן
ידני או אוטומטי.

קבצים השמורים בענן לאחר פתיחתו
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פותחות תפריט עם אופציות
בחירת שקופית המייצגת קובץ ולחיצה על הסמל
המאפשרות פתיחה ,שיתוף ,עדכון ,שינוי שם ,מחיקה ועוד.
לחיצה על הסמל

מאפשרת צפייה בקובץ.

הפקודה  Private Sharingמאפשרת שיתוף קובץ עם משתמש אחר הרשום
ביישום זה .לביצוע השיתוף יש לכתוב רק את כתובת הדוא"ל של השותף בתיבה
.Share Document

לחץ על הסמל
על הלחצן .Add

ובחר מתוך הרשימה הנפתחת את השותפים הרצויים ,ולחץ
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לאחר לחיצה על הלחצן  Addיופיעו שמות
השותפים בתיבה  .Share Documentsלפני
שליחת השיתוף כדאי להגדיר את סוג
ההרשאות לטיפול בקובץ .את ההרשאות
לטיפול בקובץ מגדירים בעמודה  Accessלכל
שותף בנפרד.

View & Download document
View, Download & Update document
Full Access

הרשאה לצפייה ולהורדת מסמך בלבד
הרשאה לצפייה ,הורדה ועדכון מסמך בלבד
הרשאה מלאה לכל הפעולות

היישום מאפשר גם גישה לפורום שב.Facebook -
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פתיחת קובץ שרטוט בהענן
כאמור אפשר לפתוח כל קובץ שרטוט השמור בתוך הענן ללא צורך בהתקנת תוכנת אוטוקד .לאחר הפתיחה
אפשר לבצע פעולות פשוטות כגון שליטה בשכבות ,מתן מידות ,בדיקת מרחקים ושטחים ,הדפסה ועוד.

בקרת שכבות

פקודות למתן מידות ,בדיקת מרחקים ושטחים
וכתיבת מלל

פקודות תצוגה
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תודתנו נתונה לחברת אומניטק איכות בע"מ ולצוות ®Autodesk
על תמיכתם בכתיבת החוברת.
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בקרו באתר האינטרנט שלנו – www.grcad.co.il

ו/או בFacebook -
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©
כל הזכויות שמורות
למחברי הספר :זאב גלברד ושלמה רבין
טל' סלולרי :זאב גלברד 050-6221209
שלמה רבין 050-6445383
אתר האינטרנטhttp://grcad.co.il :
דואר אלקטרוניgrcad@grcad.co.il :

32

