Hlasová poznámka pro AutoCAD! Zdarma ke stažení.
Zdravím všechny,
mohla by Vás zaujmout inovativní funkce v ZWCAD+ Hlasová poznámka. S Hlasovou poznámkou
můžete přidat hlasovou poznámku do výkresu namísto komentářů pomocí prostého textu.
Ale když jste poslali DWG výkres svým kolegům, kteří používají AutoCAD, tak nemohou přehrát váš
hlas, který je vložen do výkresu. Jaká škoda!
Teď už vás to nebude obtěžovat. Můžete přehrát hlasovou poznámku taky v AutoCADu. Stáhněte si
následující ARX plug-in a nahrajte ho do AutoCADu:
SmartVoice for AutoCAD

Kroky pro přehrání Hlasové poznámky v AutoCADu:
1. Použijte AutoCAD k otevření výkresu s hlasovou poznámkou, který byl vytvořen v ZWCAD+
2. Spusťte příkaz APLLOAD k načtení ARX plug-inu.
K dispozici jsou čtyři ARX možnosti pro různé OS (32bit/64bit) a různé verze aplikace AutoCAD.
"SmartVoiceEnabler2010_xxx.arx" je pro AutoCAD 2010 až AutoCAD 2012 ~
"SmartVoiceEnabler2013_xxx.arx" je pro AutoCAD 2013 a AutoCAD 2014.
SmartVoiceEnabler2010_Win32.arx
SmartVoiceEnabler2010_x64.arx
SmartVoiceEnabler2013_Win32.arx
SmartVoiceEnabler2013_x64.arx
3. Přehrát hlas pomocí ikony:

Poznámka: plug-in "SmartVoice pro AutoCAD" vám umožní pouze přehrát hlasovou poznámku v
AutoCADu, ale ne vytvářet hlasové poznámky v AutoCADu.

ZWCAD + SmartVoice Rychlý průvodce:
Jak vytvořit hlasovou poznámku?
1. Přejděte v pásu karet (ribbony)na záložku Nástroje> Inteligentní hlas nebo v klasickém zobrazení
záložka Nástroje> Inteligentní hlas.

2. Vyberte bod ve výkresu, ke kterému chcete umístit hlasovou poznámku, a pak se vytvoří ikona
mikrofonu.

Pokud nechcetevybrat bod, ale označit oblast, zmáčkněte „n“ (Nastavení), pak vyberte „L“ (obLast).
Příkaz: _smartvoice
Aktuální typ inteligentního hlasu : Bod , Mluvčí: XXX
Určete umístění vložení nebo [Nastavení]: n
Určete typ inteligentního hlasu [Bod/obLast/Objekt/Mluvčí] <Bod> :l
Aktuální typ inteligentního hlasu : obLast , Mluvčí: XXX
Určete první ukazatel rohu nebo [Nastavení]:
Určete protilehlý ukazatel rohu.
3. Stiskněte a držte ikonu mikrofonu, mluvte do svého mikrofonu, uvolněte ikonu mikrofonu pro
ukončení záznamu, pak se ikona mikrofonu změní na ikonu reproduktoru.
Kliknutím na tuto ikonu reproduktoru můžete slyšet hlas, který byl nahrán.

PS. V pásu karet (Ribbonech), Správce hlasu vám umožní spravovat všechny nahrané hlasové
poznámky. Je zde také možnost zobrazit nebo skrýt hlasové poznámky ve výkresu.
Podívejte se na video o ZWCAD+ SmartVoice:
http://www.youtube.com/watch?v=Mw8UhMCltI&list=PLIKB9JsUVS9bf3kLXmZ2HjFdZZLRohI-I

