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NOVIDADES CAD
• Internet Explorer 7 não aceita DWF - O mais recente browser da Microsoft não mostra sites com ficheiros DWF. A

versão 7 foi lançada recentemente, vai fazer parte do próximo Service Pack para utilizadores Windows XP e é a
primeira versão lançada em cerca de 5 anos. No entanto, a Microsoft anunciou que o problema DWF é um dos
menores registados. A Autodesk anunciou que vai lançar uma actualização (hotfix) muito rapidamente para os softwares
Autodesk Design Review e o gratuito Autodesk DWF Viewer. Pessoalmente, não faço tenções de a instalar, mas vou
ser obrigado com uma futura versão de software Autodesk. Seria excelente que a Autodesk deixasse de obrigar os
utilizadores, tanto mais que uso principalmente o Mozilla e o Opera. Mais informações em www.autodesk.com.

• Regresso do Genius - Há para aí uma dezena de anos atrás, havia um excelente software de mecânica que
funcionava em cima do AutoCAD, chamado Genius. Este software foi adquirido pela Autodesk e integrado com o
AutoCAD, dando origem ao Autodesk Mechanical e parte no Mechanical Desktop. No entanto, a empresa alemã
continuou a trabalhar e anunciou agora o lançamento de uma versão gratuita, até 24 de Dezembro, com mãozinha da
SolidWorks. Existem versões do Genius Mechanics para o AutoCAD LT e para o AutoCAD. Mais informações em
www.geniusmechanics.com.

• RPCs para o Médio Oriente - A ArchVision anunciou o lançamento de uma livraria RPC (Rich Photorealistic Content)
composta por "pessoas" 3D com aspectos árabes e roupa discreta, incluindo alguns carácteres femininos com lenço.
Mais informações em www.rpcnet.com.

• Modelos de plantas da Bionatics - A empresa francesa Bionatics anunciou o lançamento de uma nova colecção de
plantas ornamentais 3D, incluindo árvores de fruto, palmeiras, arbustos, árvores e relva. Estas plantas são compatíveis
com os seus produtos EASYnat® e natFX® e carregáveis nos MAX, VIZ e Maya. A partir do site www.bionatics.com
pode-se escolher entre as mais de 380 plantas disponíveis.

NOVIDADES JOÃO SANTOS / QUALICAD
• Formação QualiCAD - Terminou um curso AutoCAD no cliente e ficou outro marcado para Novembro-Dezembro.

Inicia-se amanhã mais um curso de AutoCAD 3D.

• Documento técnico - Acompanha esta newsletter um documento técnico com a criação no AutoCAD 2007 de uma
escada 3D em caracol.

• Próximos cursos calendarizados - Apresento o calendário de formação até final do ano, embora possam ocorrer
acções extraordinárias, dependendo das inscrições. Já preparei o calendário para os primeiros meses do próximo ano,
a anunciar numa próxima newsletter. Os detalhes de todos os cursos, incluindo outros não listados aqui, podem ser
consultados no site da QualiCAD (www.qualicad.com). Agradeço toda a divulgação. Qualquer questão, contactem por
email ou pelo telefone da QualiCAD (213427612).

Curso Duração Preço Datas
Actualização 2D para AutoCAD 2007 14 h 135 € Consulte-nos
Actualização 3D para AutoCAD 2007 07 h 75 € Consulte-nos
AutoCAD 2006/2007 Fundamental 35 h 315 € 25 Nov - 23 Dez (D, S)
AutoCAD 2006/2007 Avançado 28 h 265 € Consulte-nos
AutoCAD 2007 3D 28 h 265 € 30 Out - 09 Nov (N)
AutoCAD 2006/2007 Programação VBA 28 h 265 € 27 Nov - 07 Dez (N)
VIZ 2006/2007 Fundamental 35 h 315 € 13 - 24 Nov (N)
VIZ 2006/2007 Avançado 28 h 265 € Consulte-nos

Outros cursos ou outras datas - Consulte-nos, marcamos novas datas em qualquer horário com um mínimo de 3
participantes.

Aos preços apresentados acresce IVA. N: 18h00-21h30 ; D: 09h30-13h00 e 14h00-17h30 ; S - Sábados

TRUQUES E DICAS
• AutoCAD 2007 - Visualização e osnaps - Frequentemente em modelos 3D, com os estilos de visualização 3D

Wireframe e 3D Hidden, deixamos de ter acesso aos pontos precisos de entidades predefinidos (osnaps). Para resolver
o problema, basta activar o estilo 2D Wireframe e, se quisermos, voltar ao estilo anterior. Aliás, a exemplo do que
acontecia com o SHADEMODE das versões anteriores, é muito mais rápido trabalhar em modo 2D Wireframe.

TEMPOS LIVRES
• Anedota:

Helpdesk: Qual é o seu problema?
Cliente: De repente aparece uma mensagem no meu ecrã, que diz 'Clique OK' .. O que tenho que fazer agora ?


