
הקורס יציג את החידושים ואת המעבר בין הגרסאות, קורס זה יאפשר לך להצטרף למשתמשי
AutoCAD 2023 המנצלים את יכולות התוכנה בתחומים רבים ומגוונים.   

הקורס מיועד למשתמשים המעוניינים להשתדרג.

ידע בגרסאות קודמות יותר.

מפגש של 2 שעות. ההדרכה תתבצע און ליין.
 

AutoCAD 2015-2023 קורס שדרוג
מטרת הקורס

קהל יעד

דרישות קדם

היקף הקורס 

• הכרות עם סביבת העבודה החדשה:תוכנית הקורס
Start Tab -ממשק חדש לתחילת עבודה -   

   - חידושים בתצוגת סביבת העבודה.
No AutoCAD Classic -שינויים בסביבות העבודה המוצעות -   

Ribbon-עבודה עם ה -   
   - תצוגה מקדימה לפקודות עריכה

Command Line - חידושים בשורת הפקודה -   
File Tabs - לשוניות קבצים -   

Layout- New Layout לשוניות -   
HELP- Find Command-חידושים בחלון ה -   

Galleries -גישה מהירה לסטיילים הקיימים בשרטוט -   
 Object Selection - חידוש בבחירת אובייקטים -   

System Variable Monitor שיפורים במצב -   
AutoCAD 2018 מעודכן DWG פורמט -   

   - אפשרות פיצול חלונות לצפייה נוחה במספר מסכים  

• כלים חדשים ושיפורי פקודות:
External References -שיפור בניהול ה -   

  )Xref( השוואה בין שתי גרסאות של קובץ חיצוני -Xref compare -   
Autocad כאובייקטים של PDF יבוא של קבצי -PDFIMPORT -   

   - DWG COMPARE- השוואה בין גרסאות שונות של שרטוט
   - Drawing history- צפייה בשינויים שבוצעו בשרטוט לאורך זמן.

   - לוח )palette( הבלוקים החדש
   - Centerline- יצירת ציר דרך דינמי

   - Text alignment- יישור טקסט 
   - Quick Measure tool- הצגת מידות במבט אחד

   - שיפור בפקודת ה-Purge- ניקוי שרטוטים בצורה יעילה יותר
   - Count- ספירת אובייקטים  

Save To AutoCAD Web & Mobile -   
   - Shared Views- שיתוף קבצים 

   - Trace- יצירה ושיתוף של הערות על גבי השרטוט 
   - Push to Autodesk Docs- פיבלוש ישירות לפרוייקט 

 - Cloud storage connectivity קישוריות אחסון בענן -    
     גישה קלה לשמירת קבצי ה- DWG בכל ספקי אחסון הענן המובילים

• גרסת 2023:
    - שיפורים בכלי ה-Trace- הוספת הערות 

.)PDF ,ע"י ייבוא קבצי רקע )תמונה      
    - My Insights - טיפים ומשובים לעבודה, 

      על סמך העבודה האישית.
    - שיפורים בכלי ה-Count - אפשרות 
      לספירת בלוקים בתוך אזור מסויים

    - Sheet Set Manager for Web- ניהול 
      גליונות ה-Sheet set ישירות מ/אל הענן.

base point-חיתוך והדבקה ל -CUTEBASE -   
    - Polyline Extend- הוספת ורטקס חדש 

     )ללא התייחסות לכיוון הקו(
    - MLEADER Enhancement - יצירת 

      לידרים מ-Mtext קיים
   - ARCTEXT - כתיבת טקסט לאורך קשת


