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Þá er aftur komið að því. Þann 28. marz var tilkynnt um nýju útgáfurnar hjá Autodesk og í þessu
fréttabréfi verður stuttlega farið í gegnum nýjungum í AutoCAD 2015. Fljótlega mun ég fara í gegnum
nýjungum í Inventor og fleiri forrit. Suites pakkana eru væntanlegir þ. 16. April n.k.

Það fyrsta sem þú tekur kannski ekki eftir er það sem vantar.
"Welcome Screen" mætir manni ekki lengur þegar AutoCAD er opnað. Flestir slökktu hvort eð er á
því. Í staðinn er komið "New Tab". Þessi flipi kemur aðeins fram ef þið opnið AutoCAD án þess að
opna skrá eða viljið byrja á nýrri skrá.
"New Tab" samanstendur af tveimur svæðum - "Learn" og "Create" . Hvort svæði um sig gefur
aðgang að mismunandi verkfærum.
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New Tab: Create
"Create" síðan hefur 3 mismunandi dálka: "Get Started", "Recent Documents"og "Get
Connected". Þessir þrír liðir eru nokkuð augljósir hvað varðar notkun. "Get Started" dálkurinn gefur
möguleika á að byrja nýja skrá og þið getið flett í templates möppunni eða skoðað AutoCAD dæmi.
"Recent Documents" listar upp nýlega notaðar skrár. "Get Connected" er staðurinn til að tengjast
Autodesk 360 svæðinu
.

New Tab: Learn
Lærdómssíðan gefur aðgang að "What's New" myndböndum, tips ofl.

Viðmóts litabreytingar - "User Interface" (UI).
AutoCAD 2015 hefur fengið nýtt litaþema. Að sögn er það nútímalegra og hefur áhrif bæði á borða
og stöðulínu (ribbon, status bar og pallettur). Þetta minnkar kontrastinn milli borða og vinnusvæðis og
þýðir minna álag á augun. Hægt er að breyta litnum á Display flipanum í Options samskiptaboxinu.
Workspace flettigardínan er ekki á sjálfgefin en hægt er að setja hana á með því að breyta "Quick
Access" verkfærastikanum. "Classic" viðmótið er endanlega dottið út.
Borðaflipanum "VIEW" er búið að breyta og inniheldur núna verkfæri til að breyta sýnileika ýmissa
verkfæra. Þar er nú hægt að finna stjórnhnappa fyrir UCS Icon, ViewCube, Navigation Bar, og
Layout flipa. Einnig er nýr BIM 360 borðaflipi sem gefur aðgang að BIM 360 Glue svæðinu.
Layout flipar hafa nú Plus tákn (+) til að auðvelda það að búa til ný Layout. Að sjálfsögðu getið þið
hægri smellt á Layout flipann og fengið þar aðgang að öllum verkfærum sem þarf til að höndla
Layout. Ef þið eruð með það mörg Layout að þau komist ekki fyrir á einni línu þá koma þau upp í sér
lista. Það eru nýir möguleikar á að stjórna litum í kringum Layout og er þá að finna í Display flipanum
í Options samskiptaboxinu.

Bætt grafík á meðan og eftir að hlutir (objects) hafa verið búnir til.
Með nýrri breytu - LINESMOOTHING - er hægt að setja "anti-aliasing" af eða á. Þetta hefur engin
áhrif á útprentun - aðeins á skjávinnslu.
Ný breyta - COMPLEXLTPREVIEW gefur betri sjónrænt "feedback" þegar við notum Move, Copy;
Rotate osfrv. Einnig fáum við betri upplýsingar um lit og línugerð fyrir bæði línur og pólylínur.
AutoCAD 2015 gefur almennt betra sjónrænt feedback þegar við veljum hluti eða músinni er rennt yfir
hluti. Trim, Extend, Lengthen, Match Properties og Break verkfærin eru nú öll með "preview".
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AutoCAD 2015 er með nýjan valmöguleika nefndan Lasso Selection. Til að byrja með Lasso val er
smellt á autt svæði og músin er dregin í kringum hlutina sem á að velja. Gamla aðferðin - "window og
crossing window" er enn til staðar. Þá á maður að smella og sleppa músahnappnum. Ef maður
smellir og heldur músahnappnum niðri þá verður þetta lasso val. Hægt er að stilla þessa hegðun á
Selection flipanum í Options samskiptaboxinu.

Borða myndir - Ribbon Galleries
Það er nýtt verkfæri sem hjálpar til við að setja inn blokkir sem þegar eru til í teikningunni. Þegar þið
notið INSERT skipunina koma upp myndir af blokkunum. Það eru líka myndir fyrir málsetningastíla,
multi-leader stíla, textastíla ofl.

Stjórntæki fyrir Viewports - Model Space Viewport Controls
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Model Space Viewports eru nú mun auðveldara að stjórna. Búið til nokkur viewport eins og
venjulega - notið skipunina viewports. Virki glugginn (active viewport) hefur mjög sýnilegan bláan
ramma í kringum gluggann. Hægt er að smella á rammann og draga til, til að stækka eða minnka
gluggann. Meðfram rammanum er Plus tákn (+) eins og á myndinni hér fyrir neðan. Smellið á og
dragið þetta tákn til að skipta glugganum í tvennt. Ef dregið er til vinsti eða hægri eða upp eða niður
skiptist glugginn lóðrétt eða lárétt í nýjan glugga. Ef ramminn er dregin að öðrum glugga sameinast
gluggarnir.

Stöðulínan - status bar - inniheldur nú nýjan hnapp sem stjórnar ísómetría. Hér er hægt að stjórna
og velja á milli Isoplane Left, Isoplane Top eða Isoplane Right. Smellið á táknmyndina fyrir af eða
á (on eða off). Smellið á píluna til að fá aðgang að stillingum.

Multi-line texta breytingar
Fullt er af litlum breytingum hvað varðar Multi line text. Ef skjákortið leyfir að hardware acceleration
er sett á þá verður mtext glugginn gegnsær - þ.e.a.s. þú sérð línur eða hluti sem eru á bakvið mtext
gluggann.
Það er nú auðveldara að breyta og stjórna dálkastærðum með því að toga í horn dálksins.
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Kaflaskipting (Paragraph) eru nú mun auðveldara að stjórna og einnig er komin "Match Properties"
hnappur. Ný skipun - TEXTALIGN auðveldar uppröðun texta.

Auto Bulleting
AutoCAD mtext inniheldur nú "auto bullets" númeringu. "Auto Bullets og Numbering" er að
sjálfsögðu hægt að setja á og taka af. Unnt er líka að nota eftirfarandi tákn:
* .
* )
* >
* }
* ,
* ]
Ef "auto bullet" er virkt kemur upp táknmynd sem inniheldur ýmis stjórntæki.

Caps Lock - Hástafir, lágstafir
AutoCAD mtext hefur um nokkra hríð haft stillingu fyrir hástafi eða lágstafi en nú er einnig
"Autocorrect cAPS Lock" stilling. Þessi stilling er sjálfgefið á en hægt er að taka hana af með því að
hægri smella.

Landfræðileg staðsetning og kort - Geographic Location and Maps
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AutoCAD 2015 hefur stórlega bætt Geographic Location verkfærin og kort. Stillingar varðandi
staðsetningu er mun auðveldari en ekki má gleyma að til að nota kortin þá þarf maður að vera
loggaður inn á Autodesk 360 reikningnum annars er aðeins hægt að stilla staðsetningu skv. lengdar
og breiddargráðu. Þegar búið er að setja staðsetningu og hnitakerfi er hægt að sjá loftmynd.
Upplausn kortsins breytist þegar þysjað er inn eða út. Nú er loksins hægt að nota kortið. Áður fyrr
var aðeins hægt að sjá kortið en ekki vista eða prenta út en það er loksins unnt núna. Að sjálfsögðu
stækkar teikningin eins og eðlilegt er. Hægt er að færa kortið til, stækka eða minnka eða snúa eins
og hverri annarri mynd. Þrjár útgáfur af kortinu eru til: kort, vegir eða blandað. Unnt er að breyta
lýsingu og kontrasti eins og með venjulegri mynd. Myndin uppfærist eingöngu ef þú velur að
endurhlaða myndina.

Autodesk ReCap og Reality Capture
AutoCAD 2015 notar punktaský (point cloud) aðeins öðruvísi en áður var. Aðal vinnan fer fram í
Autodesk ReCap. AutoCAD 2015 styður ekki lengur PCG og ISD skrár og getur ekki heldur lengur
búið þær til. Nú notar AutoCAD ReCap punktaskrá eða RCP og RCS skrár. ReCap getur
meðhöndlað PCG og ISD skrár og einnig fullt af öðrum skrám. Meðhöndlið gögnin í ReCap (sem
kemur ókeypis með AutoCAD), búið til RCP eða RCS skrá og notið hana í AutoCAD. Um leið og
ReCap skrá er sett inn í AutoCAD hefur þú miklu fleiri möguleika en áður um sjónræna stjórnun og
jafnvel landfræðilega staðsetningu. Hægt er að stjórna punktastærð, fjölda punkta, litum og stjórna
lýsingu ásamt ýmsu öðru. Einnig er nýr Point Cloud Manager sem gerir það að verkum að unnt er
að setja inn mörg punktaský. Nýtt er Point Cloud Object Snap þannig að unnt er að "snappa" í
punktaský.

Breytingar á Design Feed
Design Feed samstarfsverkfærið er innbyggt í AutoCAD. Eitt af því sem fólk kvartaði undan var að
skrár sem notaðar voru varð að senda upp í skýin á Autodesk 360 svæðið til að hægt væri að nota
tólið. Nú er hægt að vista skrár á fyrirtækja miðlaranum (innanhúss server) og samt nota Design
Feed. Þetta er fínt ef samstarfsaðilar eru eingöngu innan fyrirtækisins. Ef þú vill deila skrám með
utanaðkomandi aðilum þá verður að senda skrárnar upp í Autodesk 360.

Ýmsar breytingar.
Breytingar á hjálpinni (Help)
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Hjálpin í AutoCAD er nú með "Find" tól og auðveldara er að finna verkfærið í t.d. borðanum
(Ribbon), sem sagt þar er aðgerðina / verkfærið að finna.

Litlir hlurir.
Nú er unnt að nota Fillet á boga (Arc) sem er hluti af Polylínu.
Þegar þú býrð til Polylínu boga getur þú nú haldið niðri CTRL lyklinum og teiknað boga í öfuga átt réttsælis).
Þegar þú málsetur í AutoCAD 2015 er ekki lengur krækt í núverandi málsetningarlínur. Það var
auðvelt að krækja í málsetningalínu í stað hlutar. Þessa hegðun er hægt að hafa af eða á. Þetta er
stillt í Drafting flipanum í Options samskiptaboxinu.
Ef DIMCONTINUEMODE breytan er sett á 1 þá erfir áframhaldandi málsetning stílinn frá fyrra
málsetningu þ.e.a.s. sem haldið er áfram frá.
AutoCAD notar nú nýja þýðingarkerfið frá Autodesk (ATF - Autodesk Translation Framework) til
að þýða gögn úr öðrum kerfum. Stuðningur er við eftirfarandi: meshes, curves, object colors and
layers.
Nú er einnig hægt að nota Purge til að eyða DGN hlutum - takk fyrir það.
Autodesk BIM 360 viðbótina er nú hægt að setja inn eða velja frá þegar AutoCAD er sett upp.
Application Manager er nú hluti af AutoCAD 2015. Hér er hægt að halda utan um allar Autodesk
uppsetningar / forrit.
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Lifið heil.
Finnur P. Fróðason
Hafið Samband:
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