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Zapis w formacie DWG 2018
Niezrównana kompatybilność z najnowszą wersją formatu DWG

ARES Commander korzysta ze standardu DWG jako naturalnego formatu zapisu plików 
rysunkowych, ułatwiając tym samym udostępnianie danych projektowych użytkownikom 
innych programów CAD, takich jak AutoCAD®, czy MicroStation®. W poprzedniej wersji 
naszego systemu została już wprowadzona możliwość otwierania oraz edycji rysunków 
zapisywanych w formacie DWG 2018. Nowa wersja ARES Commander korzysta z tego 
standardu jako domyślnego formatu zapisu wszystkich plików rysunkowych. Utrzymano 
również możliwość zapisywania danych projektowych z zastosowaniem wcześniejszych 
wersji formatu DWG. Program obsługuje także inne rodzaje plików do wymiany danych 
projektowych, takie jak DXF, DWF, DWT, DWS oraz DGN (import). 
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Paleta ‘Menedżer warstw’
Nowe okno dialogowe do obsługi warstw w postaci palety

Zmodernizowane okno ‘Menedżera warstw’ wygląda teraz jak nowa paleta narzędziowa, 
która może być umieszczana po wybranej stronie ekranu, albo wykorzystywana w trybie 
pływającym, pozwalającym na dopasowanie położenia oraz wielkości okna do własnych 
potrzeb. Zastosowanie rozwiązania w postaci palety zapewnia szybki i wygodny dostęp 
zarówno do wszystkich warstw rysunku, jak i wielu powiązanych z nimi narzędzi, takich 
jak ‘Stany warstw’, ‘Podgląd warstw’, czy ‘Izoluj warstwę’.
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Łączenie warstw rysunkowych 
Nowa funkcjonalność ułatwiająca zmianę organizacji warstw

Polecenie ‘Złącz warstwy’, uruchamiane również za pomocą palety ‘Menedżer warstw’, 
pozwala na przenoszenie zawartości kilku zaznaczonych warstw źródłowych na jedną 
warstwę docelową. Funkcja może być na przykład stosowana podczas porządkowania 
struktury warstw w otrzymanych rysunkach, oraz dostosowania nazewnictwa warstw  
do wykorzystywanych standardów.
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