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Rozszerzenie Creo® Design Exploration
BADANIE I OCENA RÓŻNYCH POMYSŁÓW PROJEKTOWYCH W BEZPIECZNYM I ŁATWYM DO ZARZĄDZANIA 
ŚRODOWISKU PRZED PODJĘCIEM OSTATECZNEJ DECYZJI

Rozszerzenie Creo Design Exploration (DEX) jest narzędziem 
przeznaczonym do szybkiego i prostego badania w środowisku 
parametrycznym alternatywnych koncepcji projektu. Stosując 
„punkty kontrolne”, Creo DEX eliminuje konieczność zarządzania 
wieloma wersjami danych i umożliwia konstruktorom 
bezproblemowe przełączanie się między różnymi gałęziami 
projektu.

Szybkie i proste badanie różnych metodologii 
projektowych

Rozszerzenie Creo Design Exploration (DEX) umożliwia 
użytkownikom szybką i efektywną ocenę 
alternatywnych wersji projektu i wyznaczenie 
najbardziej efektywnego podejścia do modelowania. 
Ponadto, jeżeli użytkownik wybierze ścieżkę 
projektowania, ale stwierdzi, że nie jest ona najbardziej 

efektywna, może szybko cofnąć się do wcześniej 
zapisanego „punktu kontrolnego” bez konieczności 
całkowitego odtwarzania modelu. Wspierając proces 
ewolucyjnego projektowania koncepcyjnego, Creo DEX 
upraszcza schemat pracy i skraca ją z tygodni do dni.

Creo DEX pozwala użytkownikom na przełączanie się pomiędzy zapisanymi punktami kontrolnymi, umożliwiając eksplorowanie 
i ocenę różnych pomysłów projektowych.
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Ocena wielu koncepcji projektu

Zmiana projektu produktu i eksplorowanie nowych 
pomysłów może stać się wyzwaniem technicznym, 
zwłaszcza podczas opracowywania złożonych 
systemów z wieloma wzajemnie zależnymi 
komponentami. Zazwyczaj proces ten obejmuje 
ręczne wykonanie kopii zapasowych modeli do 
folderów tymczasowych, ustawiczne zamykanie 
i czyszczenie sesji oraz ręczne przeglądanie wielu 
iteracji przed podjęciem ostatecznej decyzji.
Creo DEX pomaga w przejściu przez proces zmiany, 
wyobrażania i oceny nowych projektów dzięki 
innowacyjnemu, solidnemu i intuicyjnemu narzędziu, 
zaprojektowanemu specjalnie do tego celu.

Kluczowe korzyści:

• Bezpieczne badanie zmian projektowych bez ryzyka 
utraty oryginalnych projektów lub wprowadzenia 
dowolnej zmiany.

• Równoczesne opracowywanie różnych pomysłów 
i ocena wszystkich opcji przed podjęciem 
ostatecznej decyzji.

• Wyeliminowanie ręcznego duplikowania danych 
i żmudnego czyszczenia sesji przed wczytywaniem 
różnych wersji.

• Przeglądanie punktów kontrolnych w „drzewie 
decyzyjnym”, służące do interaktywnej oceny 
projektu.

• Łatwe przełączanie się pomiędzy pomysłami 
projektowymi.

Możliwości i specyfikacja:

• Migawka całej sesji projektowej: natychmiastowe 
stworzenie kopii wszystkich badanych modeli, 
umożliwiające użytkownikowi powrót do punktu 
początkowego.

• Ujęcie stopniowych zmian.

• Natychmiastowe przełączanie się między punktami 
kontrolnymi.

• Rozdzielenie projektów na różne kierunki:

– Przełączanie się pomiędzy zapisanymi punktami 
kontrolnymi lub tworzenie nowych punktów bez 
utraty informacji.

– Wykorzystanie nieograniczonej liczby 
„rozdzielenia” projektu w punktach kontrolnych 
celem zbadania i oceny różnych pomysłów 
projektowych.

• Zapisanie zawartości eksploracji w pojedynczym, 
zaszyfrowanym pliku do przyszłego wykorzystania 
i w celach dokumentacyjnych.

Wsparcie sprzętowe i wymagania systemowe

Odwiedź stronę wsparcia technicznego PTC, żeby 
uzyskać najnowsze informacje o wsparciu sprzętowym 
i wymaganiach systemowych.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź
prodart.pl/oprogramowanie/cad lub skontaktuj się 
z nami.

Creo DEX umożliwia użytkownikom bezpieczne badanie 
zmian projektowych bez ryzyka utraty oryginalnych 
projektów, wprowadzania zmian lub duplikowania danych.
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