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Wprowadzenie do programu CorelCAD™

Program CorelCAD™ to inteligentne rozwiązanie do 
codziennej pracy projektowej wymagającej dużej 
precyzji i dbałości o szczegóły, przeznaczone dla 
osób potrzebujących wydajnego narzędzia CAD 
wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie.

W przedsiębiorstwach, w których opracowywane są 
projekty CAD, wybór narzędzia do projektowania 
CAD jest zawsze trudnym zadaniem. Firma może 
wybrać aplikację dopasowaną do swojego budżetu, 
która jednak może być pozbawiona najważniejszych 
narzędzi i nie zapewniać obsługi odpowiednich 
formatów, co utrudnia współpracę i udostępnianie 
plików. Może też wybrać narzędzie CAD 
z wbudowaną natywną obsługą standardowego typu 
pliku, ale w wygórowanej cenie. Program CorelCAD 
upraszcza wybór, ponieważ jest dostępny 
w atrakcyjnej cenie i jest pełną aplikacją do 
projektowania dwuwymiarowych rysunków CAD 
z narzędziami do modelowania brył 
trójwymiarowych.

Praca z plikami CAD staje się coraz bardziej 
powszechna w działach marketingu, wśród 
zawodowych grafików, od kreślarzy po projektantów. 
Wprawdzie nie na co dzień, ale dość często 
występuje konieczność otwierania lub zmiany 
przeznaczenia rysunków CAD. Możliwość 
edytowania plików DWG™ oraz udostępniania 
zawartości współpracownikom i klientom pozwala 

organizacji zaoszczędzić czas i pieniądze. Dzięki 
naszemu rozwiązaniu początkowy koszt inwestycji 
w narzędzie CAD nie jest już wysoki.

Natywnym formatem pliku w programie CorelCAD 
jest format DWG, co gwarantuje całkowitą zgodność 
ze standardami branżowymi. Program CorelCAD 
przechowuje atrybuty plików odnoszące się do 
nieobsługiwanych funkcji programu AutoCAD® 
i zachowuje funkcjonalność plików DWG, 
zapewniając problemową konwersję i udostępnianie 
plików.

Jeśli użytkownik zna popularne narzędzia CAD, 
opanowanie programu CorelCAD nie sprawi mu 
żadnych problemów. Program CorelCAD udostępnia 
wiele narzędzi, poleceń i elementów interfejsu 
użytkownika spotykanych w innych programach 
CAD, dzięki czemu każdy projektant korzystający 
z rozwiązań CAD może od razu przystąpić do pracy 
— bez konieczności długotrwałej nauki.

W świecie rozwiązań CAD macierzystym systemem 
operacyjnym jest tradycyjnie system Windows, ale 
z narzędzi tych korzysta również wielu użytkowników 
komputerów Macintosh. Z tego względu program 
CorelCAD jest zoptymalizowany do pracy na 
obydwu platformach i jest dostępny za niewielką 
część ceny oprogramowania CAD przeznaczonego 
dla komputerów Macintosh.
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Profile klientów

Architekci, inżynierowie i biura 
projektowe korzystające z narzędzi CAD

W takich dziedzinach, jak architektura, inżynieria 
i budownictwo (AEC), projektanci korzystają 
z narzędzi CAD głównie w trybie dwuwymiarowym, 
jednak coraz częściej sięgają po narzędzia do 
tworzenia projektów trójwymiarowych. Pracując 
w małych i średnich firmach, tworzą różnego rodzaju 
rysunki, między innymi dwuwymiarowe projekty 
w postaci szkiców i planów budynków, powierzchni, 
kondygnacji czy elementów budowlanych. Projekty 
są tworzone od zera lub na podstawie istniejących 
elementów projektów. Możliwość współpracy 
i wymiany plików z innymi projektantami i klientami 
ma tutaj kluczowe znacznie. Wielu architektów 
preferuje pracę na komputerach Macintosh lub 
w hybrydowym środowisku — złożonym  
z komputerów PC z systemem Windows®  i Macintoshy.

CorelCAD doskonale spełnia ich potrzeby, ponieważ 
nie obciąża zasobów i jest zgodną ze standardami 
aplikacją do projektowania dwuwymiarowego 
z możliwością modelowania brył trójwymiarowych. 
Możliwość pracy w formacie DWG eliminuje 
wszelkie ewentualne problemy związane z wymianą 
plików z innymi projektantami lub używaniem 
starszych plików. Dzięki funkcji notatek głosowych* 
i możliwości dodawania komentarzy do 
edytowanych rysunków współpraca jest łatwiejsza 
i przebiega sprawniej. Ponadto pliki można 
eksportować do formatów CorelDRAW (CDR)*, 
Corel DESIGNER (DES)* oraz PDF, co upraszcza 
współużytkowanie informacji z innymi działami 
w firmie, na przykład z działami dokumentacji 
technicznej i marketingu. Co więcej, program 
CorelCAD jest zoptymalizowany do pracy zarówno 
z systemem Windows, jak i systemem Mac OS, więc 
użytkownicy mogą pracować na preferowanej przez 
siebie platformie.

* Tylko w wersji dla systemu Windows
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Użytkownicy sporadycznie 
korzystający z narzędzi CAD do 
projektowania dwuwymiarowego

Istnieją dwie grupy użytkowników narzędzi CAD do 
projektowania dwuwymiarowego. Każda z tych grup 
ma inne potrzeby i pracuje w inny sposób. 

Pierwszą grupę stanowią projektanci korzystający 
z narzędzi CAD w dużych przedsiębiorstwach 
branży produkcyjnej. Tworzą głównie projekty 
trójwymiarowe, potrzebują jednak także możliwości 
obsługi projektów dwuwymiarowych. Do tworzonych 
przez nich projektów można zaliczyć między innymi 
schematy montażowe i detale części. Korzystają 
także ze starszych plików dwuwymiarowych 
rysunków CAD (DWG), które powinny zostać 
zachowane. Szkice dwuwymiarowe są często 
używane jako rysunek bazowy do projektu 
trójwymiarowego, więc projektanci muszą także 
dodawać detale do rysunków dwuwymiarowych, 
zmieniając przeznaczenie plików rysunków 
trójwymiarowych. Aby udostępnić swoje prace innym 
działom, projektanci publikują rysunki CAD 
w różnych formatach.

Druga grupa to projektanci potrzebujący narzędzia 
do edycji plików CAD, które umożliwia obsługę 
wszystkich elementów rysunków w formacie DWG, 
na przykład przestrzeni modeli czy arkuszy układów. 
Pracują w działach marketingu i dokumentacji, 
a dzięki możliwości obsługi plików dwuwymiarowych 
rysunków CAD mogą wykorzystywać elementy 
projektów z podręczników użytkownika, materiałów 
marketingowych i prezentacji.

CorelCAD doskonale spełnia ich potrzeby, ponieważ 
jest atrakcyjną cenowo, zgodną ze standardami 
aplikacją do projektowania dwuwymiarowego, która 
uzupełnia rozwiązania CAD do projektowania 
rysunków trójwymiarowych. Możliwość 
eksportowania rysunków CAD do formatów plików 
programów CorelDRAW i Corel DESIGNER pozwala 
na bardziej wszechstronne wykorzystanie 
materiałów i gwarantuje możliwość zachowania 
starszych projektów oraz ich ponownego użycia.
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Najważniejsze cechy

Program CorelCAD zwiększa produktywność dzięki 
obsłudze natywnego formatu DWG, typowym 
funkcjom CAD oraz narzędziom do tworzenia 
projektów dwu- i trójwymiarowych, które można 
dostosować do własnych potrzeb, oraz zgodności 
z szeroką gamą formatów. Program CorelCAD jest 
zoptymalizowany do pracy zarówno z systemem 
Windows, jak i systemem Mac OS, co zapewnia 
największą szybkość i wydajność oraz możliwości 
dostosowywania bez względu na używaną 
platformę.

Otwieranie i zapisywanie natywnych 
plików DWG™

Wszystkie narzędzia CAD umożliwiają pracę 
z plikami programu AutoCAD® w formacie DWG™, 
ale wiele z nich ma własne formaty natywne. 
Podczas konwersji tych plików do i z formatu DWG 
ważne części rysunku mogą zostać utracone lub 
błędnie odwzorowane. Jeśli współpracujące firmy 
używają innych narzędzi CAD, mogą mieć problem 
nawet z otwarciem plików kontrahenta. W programie 
CorelCAD podstawowym formatem rysunków jest 
format DWG, co zapewnia bezproblemową 
współpracę.

Wiele narzędzi CAD może importować 
i eksportować pliki DWG, jednak ich natywne pliki 
często zawierają elementy nieobsługiwane przez 
format DWG. Analogicznie, program AutoCAD jest 
wyposażony w funkcje nieobsługiwane przez 
niektóre aplikacje, co może powodować 
nieprzewidziane problemy w najmniej odpowiednim 
momencie. Program CorelCAD przechowuje 
atrybuty plików odnoszące się do nieobsługiwanych 
funkcji programu AutoCAD® i zachowuje 
funkcjonalność plików DWG, zapewniając 
problemową konwersję i udostępnianie plików.

Program CorelCAD zapewnia ponadto zgodność 
z dowolnymi plikami utworzonymi w programie 
AutoCAD w wersjach od R12 do 2012. Dzięki 

możliwości zapisywania plików w popularnych 
formatach R12 DWG i DXF™ użytkownicy mogą 
korzystać ze starszego sprzętu, na przykład 
urządzeń do grawerowania laserowego lub ploterów 
obsługujących wyłącznie starsze formaty plików. 
Ponadto program CorelCAD pomaga odzyskać 
zawartość uszkodzonych plików we wszystkich 
formatach.

Obsługa typowych funkcji CAD
Środowisko zawierające dobrze znane funkcje 
i narzędzia pozwala doświadczonym użytkownikom 
narzędzi CAD pracować wydajnie już od pierwszych 
chwil. 

Znajomy interfejs użytkownika narzędzi CAD: 
Użytkownicy, którzy wcześniej korzystali z innych 
popularnych aplikacji CAD, mogą od razu rozpocząć 
pracę w programie CorelCAD. Program udostępnia 
znany interfejs użytkownika narzędzi CAD, w tym 
wiersz polecenia. Dzięki niemu można szybko 
przystąpić do pracy, korzystając ze znanych poleceń 
i skrótów klawiaturowych.
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Okno dokowane właściwości: Okno dokowane 
właściwości to znana i uniwersalna funkcja zarówno dla 
użytkowników zajmujących się projektowaniem 
graficznym, jak i rysunkami CAD. Umożliwia zmianę 
geometrii i właściwości elementów, takich jak warstwy, 
kolory, style i grubości linii. Okno dokowane 
właściwości ułatwia także kopiowanie atrybutów 
między obiektami.

Narzędzie inteligentnego szkicowania: Program 
CorelCAD zawiera wszelkie narzędzia inteligentnego 
szkicowania, które powinny być udostępniane 
w oprogramowaniu CAD. Oferują one te same funkcje, 
do których są przyzwyczajeni zawodowi graficy. 
Szkicowanie można przyspieszyć, korzystając 
z różnych trybów lokalizacji względem obiektów, 
śledzenia elementu i prowadnic biegunowych. Program 
pozwala na tworzenie niestandardowych układów 
współrzędnych, dzięki czemu można dopasować 
płaszczyzny projektowe do obiektów rysunku. Uchwyty 
elementu umożliwiają szybką zmianę położenia 
i rozmiaru elementów, wyrównywanie ich i kopiowanie, 
co znacznie skraca czas edycji.

Wypróbuj:
Kopiowanie właściwości

1 Otwórz plik SolarBuilding.dwg znajdujący się 
w folderze Sample File na dysku CD z pakietu 
prasowego.

2 Kliknij kolejno menu Modyfikuj  Malarz 
właściwości.

3 W lewym górnym rogu okna głównego wybierz 
wymiar .

W oknie poleceń zostaną wyświetlone instrukcje 
dotyczące kolejnej czynności. 

4 Kliknij inny obiekt wymiaru i naciśnij klawisz 
Enter, aby skopiować właściwości.

Wypróbuj:
Korzystanie z punktów przyciągania 
i prowadnic

1 Otwórz plik SolarBuilding.dwg znajdujący się 
w folderze Sample File na dysku CD z pakietu 
prasowego.

2 W oknie głównym przewiń w prawo aż będą 
widoczne drzwi.

3 Sprawdź, czy przyciski Przyciąganie elementów 
i ETrack są aktywne na pasku stanu.

4 W przyborniku kliknij narzędzie Prostokąt .

5 Zatrzymaj wskaźnik na ościeżnicy, aż zostanie 
wyświetlone etykieta Punkt końcowy oraz 
prowadnica.

6 Poprowadź kursor wzdłuż prowadnicy i narysuj 
prostokąt. 

Górny bok prostokąta zostanie wyrównany 
z górną krawędzią drzwi.
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Projektowanie rysunków dwu- 
i trójwymiarowych

Oprócz wszechstronnego zestawu funkcji tworzenia 
rysunków dwuwymiarowych, program CorelCAD jest 
wyposażony w zestaw narzędzi do modelowania brył 
trójwymiarowych. 

Narzędzia do modelowania brył: 
Oprogramowanie CAD rozwija się w kierunku 
tworzenia projektów trójwymiarowych, a program 
CorelCAD udostępnia narzędzia umożliwiające 
wykonywanie takich prac. Aplikacja zawiera służące 
do modelowania brył trójwymiarowych narzędzia, 
których można by spodziewać się w pięciokrotnie 
droższym oprogramowaniu. Podobnie jak w innych 
aplikacjach CAD 3D do projektu można dodawać 
trójwymiarowe bryły elementarne oraz scalać, 
tworzyć przecięcia i odejmować obiekty, stosując 
operacje logiczne. Elementy dwuwymiarowe można 
wyciągać, tworząc głębię, a także obracać i wyciągać 
po ścieżce. W celu narysowania brył można także 
wyciągać elementy dwuwymiarowe po profilach. 
Program CorelCAD umożliwia ponadto tworzenie 
płatów i przecięć brył, edytowanie krawędzi, 
powierzchni i obiektów brył trójwymiarowych.

Specjalne narzędzia do współpracy: Większość 
projektów CAD wymaga wymiany informacji i opinii 
przez cały zespół, ważna jest więc dostępność 
efektywnych narzędzi do współpracy 
i komentowania. Dzięki funkcji notatek głosowych* 
program CorelCAD umożliwia dodawanie nagranych 
wiadomości, przypomnień lub instrukcji 
bezpośrednio do rysunku. Funkcja ta przydaje się 
zarówno podczas pracy w biurze, jak i w czasie 
spotkań, umożliwiając szybkie dokumentowanie 
pomysłów w celu ich późniejszego wykorzystania. 

Elementy rysunku można łatwo oznaczać za 
pomocą szkiców odręcznych. Ponadto można 
dołączać fragmenty różnych rysunków i obrazków do 
celów referencyjnych. Aby przyspieszyć i uprościć 
przeglądanie, można maskować części rysunku tak, 
aby nie były powiązane z adnotacją.

Wypróbuj:
Projektowanie w trybie trójwymiarowym

1 Kliknij kolejno menu Plik  Nowy, wybierz 
szablon standardowy i kliknij przycisk Otwórz.

2 W wierszu polecenia wpisz Sphere.

3 Kliknij obszar graficzny, aby ustawić punkt 
środkowy i przeciągnij w celu ustawienia 
promienia.

4 Kliknij kolejno menu Widok  Menedżer widoku 
sąsiadująco.

5 W oknie dialogowym Wyświetl sąsiadująco kliknij 
opcję Nowy.

6 Z menu rozwijanego Orientacja wybierz 
polecenie 3D.

7 Z listy Domyślne konfiguracje wybierz pozycję 
Cztery: Lewo i kliknij przycisk OK.

8 W przyborniku kliknij narzędzie Prostokąt  
i narysuj prostokąt.

9 Po zaznaczeniu prostokąta kliknij kolejno menu 
Bry³y  Rysuj  Wyciągnij i przeciągnij w oknie 
rysunku.

10 Po zaznaczeniu kostki i kuli kliknij kolejno opcje 
Widok  Cieniuj.

Wypróbuj:

*Tylko w wersji dla systemu Windows.
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Szybkie działanie w systemach 
Windows® i Mac OS®

Program CorelCAD umożliwia szybką i wydajną 
pracę w systemach Windows i Mac OS. 

Swoboda wyboru systemu operacyjnego: 
Programy CAD przeważnie były do tej pory 
przeznaczone do pracy w systemie Windows. 
Program CorelCAD zmienia ten stan rzeczy. 
Program CorelCAD jest zoptymalizowany do pracy 
zarówno z systemem Windows, jak i systemem Mac 
OS, co zapewnia największą szybkość i wydajność 
bez względu na preferowaną przez użytkownika 
platformę. Niektóre narzędzia CAD dla systemu Mac 
OS mają podobną funkcjonalność jak ich 
odpowiedniki dla systemu Windows, natomiast 
program CorelCAD został zaprojektowany tak, aby 
zapewnić użytkownikom systemów Windows i Mac 
OS praktycznie taki sam poziom funkcjonalności 
(jeśli nie określono inaczej, wszystkie funkcje 
dotyczą obydwu systemów operacyjnych). 
Porównanie funkcji dostępnych w wersjach dla 
systemu Windows i dla komputerów Macintosh 
znajduje się w części „Porównanie wersji programu 
CorelCAD dla systemów Windows i Mac OS” na 
stronie 10.

Większa wydajność dzięki 
dostosowywaniu i automatyzacji

Użytkownicy programu CorelCAD nie muszą 
dysponować umiejętnościami programistycznymi, 
aby dostosować interfejs. Mogą także 
automatyzować zadania oraz dodawać do aplikacji 
nowe funkcje. 

Obsługa automatyzacji: Produktywność można 
poprawić, korzystając z interfejsów programowania 
LISP i Microsoft® Visual Studio® Tools for 
Applications (VSTA)*, za pomocą których można 
automatyzować powtarzalne zadania oraz tworzyć 
własne funkcje, procedury i moduły dodatkowe. 
Ponadto w sklepie z modułami dodatkowymi* można 
zakupić moduły dodatkowe programu CorelCAD 
oraz ulepszenia autorstwa innych firm. Dzięki temu 
można wzbogacić aplikację o nowe funkcje.

Dostosowywanie interfejsu użytkownika: 
Każda z branż korzystających z narzędzi CAD 
stosuje inne procedury pracy. Pod tym względem 
program CorelCAD można łatwo dostosowywać do 
potrzeb różnych branż i projektów. Dostosowanie 
interfejsu użytkownika do własnych potrzeb nie 
wymaga umiejętności programistycznych. 
Niestandardowe konfiguracje przestrzeni roboczych 
można zapisać w profilach użytkowników i wdrożyć 
w całej organizacji w celu dostosowania interfejsu 
użytkownika do wymagań projektów oraz 
maksymalizacji produktywności.

Wypróbuj:
Tworzenie notatek głosowych

1 Kliknij kolejno menu Wstaw  Wstaw/edytuj 
notatkę głosową lub w wierszu polecenia wpisz 
VoiceNote.

2 Wybierz na rysunku punkt, w którym ma zostać 
wstawiona notatka głosowa, i otwórz okno 
dialogowe notatek głosowych.

3 Nagraj notatkę korzystając z elementów 
sterowania w oknie dialogowym notatek 
głosowych. Istnieje także możliwość dodania 
tekstu do notatki głosowej.

4 Kliknij przycisk OK.

Na rysunku pojawi się ikona notatki głosowej .

Notatkę głosową można otworzyć, wpisując 
VoiceNote w wierszu polecenia lub klikając ikonę 
notatki głosowej.

*Tylko w wersji dla systemu Windows.
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Uporządkowane układy:  Program CorelCAD 
umożliwia porządkowanie rysunków poprzez 
zastosowanie wielu sąsiadujących układów 
w arkuszach z zakładkami. Każdy arkusz może 
określać inny styl drukowania lub kreślenia. Okno 
rysunku można podzielić na kilka widoków 
przedstawiających różne rzuty. Na arkuszach można 
umieszczać ramki, podpisy, listy detali lub inne 
informacje. Ponadto można przełączać widoki 
modelu i przestrzeni papieru, klikając dwukrotnie 
i edytując widok. 

                                              

Zgodność formatów zapewniająca 
płynność pracy

Program CorelCAD umożliwia łatwiejszą współpracę 
i wymianę plików z innymi projektantami i klientami 
dzięki obsłudze popularnych formatów plików.

Publikowanie w formatach programów 
CorelDRAW i Corel DESIGNER:  Pliki CAD nie są 
używane tylko w działach projektowania, ale 
integracja plików CAD z procedurami innych działów 
od zawsze stanowiła poważne wyzwanie. Zawodowi 
graficy pracujący w innych działach firmy mają 
regularny kontakt z plikami CAD, ponieważ pliki te 
często zawierają materiały przydatne 
w prezentacjach, dokumentacji technicznej lub 
materiałach marketingowych. Program CorelCAD 
upraszcza proces zmiany przeznaczenia plików 
CAS, oferując możliwość eksportu plików do formatu 
CorelDRAW (CDR) i Corel DESIGNER (DES), dzięki 
czemu można szybko uzyskiwać dostęp do 
potrzebnych informacji i szerzej je wykorzystywać*. 

Bezproblemowa wymiana plików: Program 
CorelCAD umożliwia współpracę i wymianę plików 
z innymi projektantami i klientami dzięki obsłudze 
popularnych formatów plików, takich jak SVG, ACIS 
SAT i DWF. Możliwość zapisywania plików 
w formacie PDF umożliwia wyświetlanie rysunków 
przez użytkowników niedysponujących programami 
CAD. 

Zmiana przeznaczenia trójwymiarowych 
rysunków CAD: Dzięki obsłudze plików wymiany 
rysunków trójwymiarowych w formacie SAT program 
CorelCAD umożliwia otwieranie i edytowanie modeli 
trójwymiarowych. Projekt trójwymiarowy można 
także zapisać w formacie SAT, aby przetworzyć go 
przy wykorzystaniu zaawansowanych opcji 
wizualizacji dostępnych w dodatku Right 
Hemisphere® Deep Exploration do pakietu Corel 
DESIGNER Technical Suite lub aby przygotować 

wysokiej jakości rysunki techniczne w programie 
Corel DESIGNER (dostępnym osobno).

*Tylko w wersji dla systemu Windows.
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Integracja programu CorelCAD™ z innymi środowiskami do 
projektowania graficznego

Program CorelCAD pozwala łączyć procesy 
projektowania w środowisku CAD i innych 
środowiskach do projektowania graficznego, 
oferując możliwość eksportu do formatów 
CorelDRAW (CDR) i Corel DESIGNER (DES). 
Aplikacje CAD zwykle w niewielkim stopniu 
zapewniają obsługę różnych formatów eksportu 
plików, co ogranicza możliwości wykorzystania 
rysunków CAD na potrzeby grafiki technicznej lub 
projektów marketingowych. Unikatową cechą 
programu CorelCAD jest pełna obsługa formatów 
graficznych firmy Corel, od szkicowania (Corel 
Painter) po rozwiązania typu CAD (CorelCAD), 
grafikę techniczną (Corel DESIGNER) i materiały 
marketingowe (CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT).

Upraszcza to zastosowanie modeli CAD w różnych 
procesach projektowania graficznego. Rysunki CAD 
są trudne do odczytania dla większości osób. 
Eksport trójwymiarowego rysunku CAD do postaci 
wektorowej, na przykład do pliku programu 
CorelDRAW lub Corel DESIGNER, umożliwia 
zmianę przeznaczenia tego rysunku. Pliki 
wektorowe mogą być używane w programie Corel 
DESIGNER do tworzenia grafik technicznych, które 
można zastosować w różnych dokumentach, takich 
jak instrukcje montażowe, katalogi części i materiały 
szkoleniowe. Grafiki techniczne w tym formacie 
można następnie edytować w programie 
CorelDRAW i opracowywać różne materiały 
marketingowe, na przykład ulotki, witryny 
internetowe, prezentacje i inne materiały. 

Programy CorelCAD i Corel DESIGNER Technical Suite X5 umożliwiają 
wszechstronne wykorzystywanie opracowanych modeli CAD.
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Porównanie wersji programu CorelCAD™ dla systemów Windows® i Mac OS®

Tabela zawiera porównanie funkcji programu CorelCAD w wersjach dla systemu Windows i dla 
komputerów Macintosh.

 Windows® Mac OS® X
Obsługa różnych formatów plików

Natywny format pliku programu CorelCAD™ DWG™ DWG™

Obsługa plików AutoCAD® w wersji od r12 do 2010 DWG™ 
(AutoCAD 2010–2012)

Obsługa plików DXF™ (Drawing Exchange File)

Obsługa szablonów rysunków (DWT)

Obsługa plików DWF™ (Drawing Web Format)

Obsługa zmiennej DWGCODEPAGE

Odzyskiwanie uszkodzonych rysunków

Obsługa obrazków rastrowych (BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF) 

Obsługa obiektów OLE

Eksportowanie do formatów programów CorelDRAW® (CDR) i Corel 
DESIGNER® (DES)

Eksport do formatu PDF

Eksport do pliku SVG (Scalable Vector Graphics)

Liczba obsługiwanych formatów plików — import 10 10

Liczba obsługiwanych formatów plików — eksport 17 15
Interfejs użytkownika

Edycja wielu rysunków (MDI)

Dokowany pasek narzędzi właściwości

Dokowany pasek narzędzi właściwości

Macierz narzędzia

Kontekstowe menu podręczne

Obszar wiersza polecenia

Zgodność z poleceniami standardowymi

Menedżer ustawień opcji
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Wyświetlanie, przyciąganie, śledzenie, wybór elementów

Pasek narzędzi warstw

Stany warstw (zapisywanie i przywracanie)

Narzędzia warstw

Pasek narzędzi właściwości

Menedżer referencji zewnętrznych (paleta)

Bezpośrednia edycja definicji bloków i referencji zewnętrznych

Jednostki bloku z możliwością wstawiania w różnych jednostkach 
miary
Obcinanie obrazków/referencji w kształcie prostokąta/wielokąta

Okienka ekranu o kształcie innym niż prostokątny

Tworzenie prostokątów z obsługą obszarów i wymiarów

Wymiary zespolone

Wymiary długości łuku

Wymiary promieni łamanych

Szerokość linii (wyświetlanie i drukowanie)

Elementy maskujące (zasłaniające)

Tabele

Linie wielokrotne

Edytowanie kreskowania

Kreskowanie gradientowe

Obsługa trybu True Color

Wyróżnianie i oznaczanie

Wielojęzyczny zestaw znaków

Obsługa czcionek TrueType

Sprawdzanie pisowni

Wewnętrzny wielowierszowy edytor tekstu WYSIWYG

Notatki głosowe

Wyświetlanie i projektowanie rysunków trójwymiarowych
Wyświetlanie modeli trójwymiarowych

Widoki rzutowane (izometryczne)

Widoki cieniowane/renderowane

Oświetlenie

Materiały Opcjonalne (z modułem 
renderowania)

Polecenia powierzchni trójwymiarowej

Modelowanie brył trójwymiarowych

Drukowanie, kreślenie, arkusze układów
Obsługa wielu arkuszy układów na zakładkach (wiele przestrzeni 
papieru)

 Windows® Mac OS® X
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Blokowanie okien ekranu układu

Obsługa tablicy kolorów CTB

Obsługa tablicy stylów STB

Polecenie PLOT / PRINT

Tworzenie plików PDF za pomocą tabeli stylów drukowania

Tworzenie plików JPEG i PNG za pomocą tabeli stylów drukowania

Dostosowywanie
Graficzne dostosowywanie menu i pasków narzędzi

Zarządzanie profilami użytkowników

Obsługa plików menu CUI

Wyrażenia menu (Diesel)

Programowanie
LISP

COM API

Obsługa środowiska Microsoft® Visual Studio Tools for Applications 
(VSTA)
Licencjonowanie
Licencje jednostanowiskowe

Licencje sieciowe

Ochrona licencji (uaktualnienie)

Licencje edukacyjne

Obsługa systemów operacyjnych

Windows® XP®

Windows Vista®

Windows® 7

Obsługa 64-bitowych wersji systemu Windows (aplikacje 32-bitowe)

MAC OS® X (10.5.8 i 10.6)

Instalacja sieciowa za pomocą pakietów MSI

 Windows® Mac OS® X



[ 13 ] Przewodnik recenzenta

Minimalne wymagania systemowe

Windows®  

• System Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® lub Windows® XP z zainstalowanymi najnowszymi 
dodatkami Service Pack

• Procesor Intel® Pentium® 4 (2 GHz lub szybszy) 
• 1 GB pamięci RAM (zalecane 2 GB lub więcej)
• 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym 
• Karta graficzna z obsługą trybu High Color (16 bitów), zalecana karta z akceleratorem graficznym 3D
• Rozdzielczość ekranu 1024 x 768 (768 x 1024 w przypadku komputera Tablet PC)
• Mysz lub tablet graficzny
• Napęd CD-ROM do instalacji z dysku CD
• Połączenie z Internetem do pobrania pliku instalacyjnego oraz aktywacji produktu

Mac OS®  

• Apple® Mac® z procesorem Intel®

• Mac OS® X 10.5.8 (Leopard®) lub 10.6.x (Snow Leopard®)
• 1 GB pamięci RAM (zalecane 2 GB)
• 2 GB wolnego miejsca na dysku na instalację
• Rozdzielczość ekranu 1024 x 768 (zalecana 1280 x 800), 16-bitowa karta graficzna
• Mysz lub tablet graficzny
• Napęd CD-ROM do instalacji z dysku CD
• Połączenie z Internetem do pobrania pliku instalacyjnego oraz aktywacji produktu
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