
Budująca rzeczywistość

Copyright @Arsanit 2012

AutoCAD

Dodanie bibliotek kolorów pisaków Color Book (biblioteki do wersji 2010-2013), 
oraz bibliotek materiałów (biblioteki do wersji 2011-2013):

1.   Stworzyć na dysku "C" katalog "C:\Autodesk\Biblioteki\".
2.   Skopiować do "C:\Autodesk\Biblioteki\"katalog z teksturami: "Arsanit do
      bibliotek", oraz pliki "Arsanit color book" i "Arsanit materiały autocad.adsklib".

Uwaga: 
Do poprawnego działania materiałów, pliki muszą być skopiowane dokładnie do ścieżki
"C:\Autodesk\Biblioteki", nie można użyć innej lokalizacji.

3.   Otworzyć AutoCAD®.
4.   Przełączyć na "AutoCAD - wersja standardowa" ("AutoCAD Classic").
5.   Wejść do zakładki "Narzędzia" > "Opcje" ("Tools" > "Options").
6.   Wybrać zakładkę "Pliki" ("Files").
7.   Wybrać pozycję "Położenie palety kolorów" ("Color Book Locations") i z prawej
      nacisnąć przycisk "Dodaj" ("Add").
8.   Wpisać ścieżkę "C:\Autodesk\Biblioteki" i zatwierdzić enter (biblioteki kolorów
      pisaków zostały dodane).
9.   Wybrać pozycję "Ścieżka wyszukiwania wzorów tekstur" ("Texture Maps Search
      Patch") i z prawej nacisnąć przycisk "Dodaj" ("Add").
10. Wpisać ścieżkę"C:\Autodesk\Biblioteki" i zatwierdzić enter.
11. Wejść do zakładki "Widok" > "Render" > "Przeglądarka Materiałów" ("View" >
      "Render" > "Materials Browser").
12. Wybrać z dołu przycisk symbolu "Zarządzaj" ("Manage"), (w Autocad 2016
      symbol koła zębatego). Wybrać pozycję"Otwórz istniejącą bibliotekę" ("Open
      Existing Library"). Następnie z lokalizacji "C:\Autodesk\Biblioteki\" wybrać plik
      "Arsanit materialy autocad.adsklib" i potwierdzić "Otwórz" ("Open"), (biblioteki
      materiałów zostały dodane).

W razie problemów odsyłamy do Video-Tutoriala, 
gdzie pokazane są wyżej wymienione kroki:

www.youtube.com/watch?v=WDJOrB1hDaU
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ArchiCAD

Dodanie bibliotek piór i kolorów (biblioteki do wersji 10-16), 
oraz bibliotek materiałów (biblioteki do wersji 10-16)

1.   W programie Archicad® wybrać zakładkę"Plik" > "Biblioteki i Obiekty" >
      "Menedżer bibliotek…".
2.   Zaznaczyć katalog "Arsanit do bibliotek", nacisnąć przycisk "Wybierz" i "Ok".
3.   Wybrać zakładkę "Opcje" > "Atrybuty elementów" > "Menedżer atrybutów…".
4.   Wybrać zakładkę "Zestawy Piór", wcisnąć przycisk "Otwórz…".
5.   Zaznaczyć plik "Arsanit do pisakow.aat" i zatwierdzić "Otwórz".
6.   Z prawej strony wybrać pozycję"Arsanit" następnie wcisnąć przycisk "Dodaj" 
      (pisaki zostały dodane).
7.   Wcisnąć przycisk "Zamknij", przejść do zakładki "Rodzaje wypełnienia".
8.   Wcisnąć przycisk "Otwórz", zaznaczyć plik "Arsanit do wypełnienia.aat",
      zatwierdzić "Otwórz".
9.   Zaznaczyć wszystkie wypełnienia po prawej stronie wciskając przycisk "Zaznacz
      wszystko", następnie wybrać przycisk "Dodaj" (wypełnienia zostały dodane).
10. Wcisnąć przycisk "Zamknij", przejść do zakładki "Materiały".
11. Wcisnąć przycisk "Otwórz", zaznaczyć plik "Arsanit do materialow.aat",
      zatwierdzić "Otwórz".
12. Zaznaczyć wszystkie materiały po prawej stronie wciskając przycisk "Zaznacz
      wszystko", następnie wybrać przycisk "Dodaj" (materiały zostały dodane).
13. Na końcu zatwierdzamy kolejno "Zastosuj", "Utwórz", "Ok".

W razie problemów odsyłamy do Video Tutoriala, 
gdzie pokazane są wyżej wymienione kroki:

http://www.youtube.com/watch?v=knPZYK-uaV0


