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Co nowego w Advance CAD 2015.1 

Nowości 
 

1: Nowa opcja "Zastosuj do arkusza" 
 
W Advance CAD 2015.1 do okna dialogowego Drukuj dodano nową opcję. 

 

 Opcja umożliwia użytkownikowi zapis i zastosowanie zmian w ustawieniach wydruku (Rozmiar strony, 
Obszar wydruku, Skala, itp.) każdego arkusza z rysunku. 

 Ustawienia te będą stosowane, jako domyślne przy następnym otwarciu arkusza. 
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2: Import plików DGN 
Advance CAD 2015.1 umożliwia importowanie plików MicroStation Design. Obecnie obsługiwane jest również 
import/otwarcie plików DGN 7. 
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3: Nowe polecenie "Aktualizuj pole" 
Dostępne jest nowe polecenie aktualizacji atrybutów bloków dynamicznych. 

 

 Po wybraniu bloków dynamicznych w wierszu poleceń pojawia się komunikat informujący o liczbie pól, 
które zostały znalezione i zaktualizowane. 

4: Lokalizacja względem punktu centrum dla sfery 
Punkt lokalizacji centrum można uzyskać również dla środka sfery. 
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5: Splajny można edytować za pomocą polecenia EDPLIN 
W Advance CAD 2015.1 polecenie EDPLIN można stosować do splajnów w taki sam sposób jak do linii.  

Po wybraniu splajnu, program wykrywa, że wybrany obiekt nie jest polilinią i pyta użytkownika czy chce 
przekształcić splajn w polilinię czy nie. 

Przed przekształceniem, użytkownik pytany jest o podanie dokładności z zakresu od 0 do 99; im wyższa 
wartość, tym dokładniejsza będzie utworzona polilinia. 

6: Polecenie "Lista" może być stosowane do plików PDF 
Advance CAD 2015.1 SP1 oferuje możliwość stosowania polecenia Lista do dowolnego pliku PDF dołączonego 
do rysunku.  

Informacje wyświetlane w oknie historii poleceń Advance CAD odnoszą się do szczegółów dotyczących: 
Wierzchołków, Bieżącego obszaru, Warstwy, Koloru, Rodzaju linii, Szerokości linii, Podkładu, Punktu 
wstawienia, Współczynników skali X, Y, Z, Kąta obrotu, Przyciemnienia, Kontrastu, Prezentacji 
monochromatycznej, Pokazywania podkładu i przycinania.  

7: Polecenie "Publikuj" zostało dodane do menu G 
W nowej wersji Advance CAD dodano polecenie PUBLIKUJ do menu G. Za pomocą tego polecenia użytkownik 
może przekazać zbiór rysunków do plotera, drukarki lub pliku. Użytkownik może również przekazać zbiór 
rysunków do plotera nazwanego w ustawieniach strony. Zapisane zestawy rysunków mogą być dołączane do 
bieżącej listy w celu ponownego publikowania. 
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8: Możliwość edycji atrybutów w oknie Właściwości 
Pole "Atrybuty" dodano do okna właściwości Advance CAD 2015.1.  

Pozwala to użytkownikowi na edycję atrybutów bezpośrednio w oknie właściwości: każda zmiana w polu 
"Atrybuty" jest automatycznie stosowana do rysunku. 

 

9: Dodano opcję zapisu pliku bak 
Advance CAD 2015.1 daje użytkownikowi możliwość wyboru czy podczas zapisu tworzony będzie plik kopii 
zapasowej ("BAK"). W oknie "Opcje" w zakładce "Ogólne" dodano pole wyboru dla tej opcji. 
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10: Wybór wielu elementów w poleceniu Usuń 
Dodano możliwość wyboru wielu elementów w oknie dialogowym Usuń. W ten sposób operacja 
czyszczenia możne być wykonana dla więcej niż jednego elementu w danej chwili.  

 

11: Znaki specjalne są teraz obsługiwane przy opisie warstwy 
Następujące znaki są teraz obsługiwane w nazwach i opisie warstwy: < > / \ “ : ? | , = ’ ; 
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12: Listy rozwijalne można teraz przeszukiwać za pomocą klawiatury 
Do nowej wersji Advance CAD dodano możliwość wyszukiwania w rozwijalnych listach za pomocą 
klawiszy. 

  
Wyszukiwanie klawiszem "S" 

13: Dodano polecenie "Wybierz podobne" 
Dodano narzędzie "Wybierz podobne", które umożliwia wybór obiektów tego samego rodzaju i o tych samych 
właściwościach.  

Zachowanie narzędzia wyboru podobnych obiektów jest kontrolowane przez zmienną systemową 
SELECTSIMILARMODE. Domyślną wartością jest 130. Oznacza to, że będą wybierane obiekty o tej samej 
nazwie (128), które są na jednej warstwie (130). Zakres wartości wynosi od 0 (żadne pole nie jest zaznaczone) 
do 255 (zaznaczone wszystkie pola). 
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Usprawnienia 
 

1: Zwiększenie szybkości działania 
Największym usprawnieniem, jakie wnosi Advance CAD 2015.1 jest zwiększona szybkość przerysowywania 
obiektów rysunku. Ma to duży wpływ na wiele operacji. 

 Wpływa to głównie na operacje zoomowania, przesuwania i orbity. 
Różnice szybkości przerysowywania obiektów pomiędzy Advance CAD 2015.1 a Advance CAD 2015 i 
Advance CAD 2015 SP1 są znaczące. W zależności od wielkości rysunku szybkość zoomowania i 
przesuwania została poprawiona od 10 do 15 razy w porównaniu do Advance CAD 2015 i od 4 do 8 
razy w porównaniu do Advance CAD 2015 SP1.  

 Zwiększona prędkość zapisywania dużych rysunków w Advance CAD 2015.1 
 Zwiększona szybkość orbity: w trakcie polecenia rysunek jest przesuwany w czasie rzeczywistym i 

można ustawić rysunek w określonej pozycji. Teraz możliwe jest także korzystanie z orbity podczas 
przesuwania lub kopiowania: kursor przesuwa się płynnie w czasie rzeczywistym. 

 Gdy zmienna OSNAPHATCH jest ustawiona na 1, ruch kursora nad kreskowaniem jest płynny (w 
ramach aktywnego polecenia). 

 Zwiększona prędkość przy włączonej lokalizacji względem obiektu. Ma to zastosowanie zarówno dla 
prostych operacji lokalizacji jak również w przypadku śledzenia lokalizacji względem obiektu. 

 Operacja dołączania dużych odnośników Xref jest wykonywana szybko i płynnie. Podczas dołączania 
odnośników zewnętrznych można bez problemów korzystać z punktów lokalizacji. 

2: Odnośniki zewnętrzne 
 Poprawiono komunikaty wyświetlane przy poleceniu otwierania odnośnika zewnętrznego. 
 Czas dołączania dużych odnośników, gdy tryb OBIEKT jest aktywny został zoptymalizowany. Podczas 

tej operacji można pracować na rysunku korzystając z poleceń zoom, przesuń a kursor przesuwa się 
płynnie.  
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 Wprowadzono poprawki dotyczące wczytywania specyficznych odnośników zewnętrznych. 
Odłączenie odnośnika powoduje jego ukrycie na rysunku. Ponowne wczytanie odnośnika powoduje 
jego poprawne wyświetlanie we wszystkich przypadkach. 
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 Advance CAD obsługuje teraz odnośniki, które w swojej nazwie zawierają symbol "%". 

 

3: Usprawnienia wydruku 
 Advance CAD 2015.1 zapamiętuje ustawienia okna wydruku. Jeżeli pomiędzy dwoma kolejnymi 

wydrukami użytkownik zastosuje zoom lub przesunie widok obszar wydruku jest zachowywany 
poprawnie (współrzędne oraz podgląd wydruku).  
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4: Zoom 
 Poprawiono działanie polecenia Zoom-wszystko w obszarze Arkusza 

 

 W Advance CAD 2015.1 opcja Zoom-wszystko działa poprawnie na wszystkich rysunkach (przed i po 
zapisaniu rysunku). 
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 Użytkownik może także poprawnie wykonać polecenie Zoom-wszystko po operacji przesuwania.  

 

 Advance CAD obsługuje teraz polecenie Zoom-wszystko dla wielu rzutni, które zawierają zamrożone 
obiekty. 
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5: Rzutnie 
 W poprzednich wersjach po zmianie skali rzutni, widok rysunku był resetowany do poprzedniego 

(zmiany nie były zachowywane). Zawartość rzutni nie jest już resetowana po dokonaniu zmian. 

 
 Zawartość niestandardowych rzutni jest teraz poprawnie prezentowana po przesunięciu rzutni. 

 
 Poprawiono zachowanie rzutni wielobocznych: gdy użytkownik chce zmienić kształt rzutni za pomocą 

punktów końcowych, rysunek jest wyświetlany poprawnie zgodnie z nowym kształtem rzutni. 
 Rzutnie można teraz usunąć z rysunku. 
 Tworzenie nowej rzutni nie powoduje już, że rzutnia jest aktywna. 
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6: Bloki i atrybuty 
 Wstawianie bloków z palety narzędzi Advance jest teraz możliwe we wszystkich wersjach językowych 

programu. 
 Edycja atrybutów bloku nawet, jeżeli blok zachodzi na rzutnię jest teraz możliwa.  

 
 Po włączeniu/wyłączeniu warstw bloki oraz atrybuty nie były wyświetlane. 
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7: Warstwy 
 Wprowadzono poprawki dla bloków przypisanych do warstwy, która jest zamrożona: blok nie jest 

wyświetlany, gdy zamrożona zostanie warstwa na aktywnej rzutni i jest wyświetlany po odmrożeniu 
warstwy na tej samej rzutni. 

 Występowały pewne problemy związane z poleceniem "Zamroź na bieżącej rzutni" (warstwa była 
zamrażana na wszystkich rzutniach). Problem został rozwiązany i zamrażanie rzutni działa teraz 
poprawnie. 

 

8: Arkusz 
 Rzutnia jest tworzona automatycznie podczas przejścia na arkusz. 

9: Okno dialogowe "Opcje" 
 Zmiana koloru krzyża nitkowego jest możliwa bez występowania żadnych błędów. 
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10: Skala 
 Użytkownik może teraz utworzyć teraz dowolną skalę zarówno w obszarze modelu jak i na arkuszu. 

 

11: Okno dialogowe "Kolory" 
 Każdy kolor z palety kolorów można wybrać. 
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12: Modelowanie 
 Podczas podcinania brył występowały pewne problemy: po wykonaniu polecenia bryła nie była 

podcinana po wybranej stronie. Problem ten został rozwiązany. 

 

13: Rodzaje linii 
 W szczególnych przypadkach linie kropkowane znikały podczas zoomowania. Problem został 

rozwiązany. 
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14: Modelowanie 3D 
 Specyficzne problemy z uchwytami dla brył 3D zostały naprawione. Właściwości elementów są teraz 

poprawnie wyświetlane zgodnie ze zmianami wykonanymi dla dowolnych uchwytów.  

 

 Wprowadzono kilka ulepszeń dotyczących o tworzenia prostopadłościanów: elementy są tworzone 
poprawnie przy wprowadzeniu wymiaru przekątnej. Tryb ORTO może być włączony podczas 
tworzenia sześcianu i innych obiektów o tej samej wysokości.   

 Elementy łukowe i okręgi mogą być poprawnie przesunięte wzdłuż osi Z.  
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 Kolor elementu jest zachowywany po zastosowaniu na nim polecenia RÓŻNICA.  

 

 Ścieżka wyciągnięcia nie była umieszczana w środku elementu podczas próby wyciągnięcia obiektu 
2D. Problem został rozwiązany.  

 Użytkownik ma teraz możliwość utworzenia poprawnej elipsy 3D. 

15: Modelowanie 2D 
 Polecenie EDPLIN jest teraz stosowane poprawnie: linie są konwertowane do polilinii i łączone bez 

problemów, bez względu czy wybrano wiele czy jeden element.   
 Wprowadzono usprawnienia w działaniu polecenia ZMIANA. W chwili wyboru punktu obiektu, który nie 

może być zmieniony wyświetlony zostaje komunikat (Nie wybrano żadnego obiektu, który można 
zmienić) i obiekt pozostaje niezmieniony. 

 Wprowadzono poprawki specyficznych problemów związanych z tłumaczeniem.  
 Podczas tworzenia wieloboku występował następujący problem:  jeżeli użytkownik podał inną literę od 

tej występującej w poleceniu wieloboku, polecenie było kończone. Problem został rozwiązany. 
 Wprowadzono kilka usprawnień dotyczących ŚLEDZENIA, gdy LUW jest obrócony. Przez problemy 

ze ŚLEDZENIEM, które teraz zostały naprawione elementy nie były poprawnie rozciągane, podczas 
gdy LUW był obrócony.  
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16: Wymiary oraz tekst 
Wymiary są teraz powiązywane podczas stosowania poleceń WYMLINOWY i WYMDOPASOWANY, gdy 
punkty lokalizacji są włączone. 

 

 Wprowadzono poprawki dla sytuacji, gdy obiekty są przesuwane wzdłuż osi Z. Powiązane z nimi 
wymiary są przesuwane razem z obiektami. 

 

 Wprowadzono usprawnienia dotyczące Tekstu wielowierszowego: numeracja jest kontynuowana, 
podczas gdy edytowany jest istniejący tekst i edytor wyświetla poprawnie czeskie znaki. 

PRZESUŃ 
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17: Polecenia 
 W oknie Dostosuj poprawiono listę zdefiniowanych skrótów klawiaturowych oraz klawiszy

przypisanych do poleceń. Skróty są teraz poprawnie zorganizowane i poprawnie stosowane. 
 Dane mogą być teraz kopiowane pomiędzy rysunkami bez żadnych problemów.

 Problemy dotyczące polecenia PRZYKRYJ: obiekty przykrywające nie odzwierciedlały koloru tła i
użytkownik nie mógł ukryć obramowania. Problemy zostały naprawione.

 Krzyż nitkowy jest przedstawiany prawidłowo, niezależnie od koloru tła.

Rysunek 1 

Rysunek 2 

Ramka przykrycia 1 

Ramka przykrycia 0 
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 Występowały pewne problemy dotyczące wyświetlanie tła tekstu, gdy miał on ten sam kolor co ekran. 
Problemy zostały naprawione. 

 

 Polecenie LISTA jest teraz prawidłowo stosowane dla definicji atrybutów. Advance CAD 2015.1 
oferuje możliwość stosowania polecenie LISTA dla wszystkich definicji atrybutów w rysunku.  

 Rozwiązano problemy dotyczące wyświetlania pasków narzędzi i importu niestandardowego menu za 
pomocą polecenia TOOLBARLOAD. 

18: Zmienne systemowe 
Zmienna systemowa BKGCOLOR, która przechowuje kolor tła rysunku jest teraz odczytywana 
poprawnie (zawiera wartości od 0 do 255). 

19: Usprawnienia dla lepszego wykorzystania Autodesk Advance Concrete 
 Polecenie Przerwij stosowane na elementach liniowych działa teraz poprawnie.  
 Tworzenie i zmiana nazwy arkuszy jest teraz możliwa również w systemie Windows 8. 

20: Usprawnienia dla lepszego wykorzystania Autodesk Advance Steel 
 Usprawnione działanie wyboru elementów (za pomocą Ctrl+A) z modelu głównym Multi-user. 
 Można już kopiować elementy w obszarze modelu, jeżeli tryb OBIEKT jest aktywny.  
 Grafika w rysunkach AS otwierane za pomocą opcji Napraw jest wyświetlana poprawnie. 

21: Usprawnienia renderingu 
 Wprowadzono poprawki w renderingu dla szczególnych przypadków.  
 Cały rysunek jest teraz prezentowany w wynikowym oknie rendrowania. 
 Renderowanie dużych modeli jest teraz możliwe bez żadnych błędów. 

22: Zwiększona wydajność dla operacji na złożonych rysunkach 
 Wprowadzono usprawnienia w zakresie otwierania dużych rysunków (szczególne przypadki). 

 25 



 

 

 


	Spis treści
	Nowości 4
	1: Nowa opcja "Zastosuj do arkusza" 4
	2: Import plików DGN 5
	3: Nowe polecenie "Aktualizuj pole" 6
	4: Lokalizacja względem punktu centrum dla sfery 6
	5: Splajny można edytować za pomocą polecenia EDPLIN 7
	6: Polecenie "Lista" może być stosowane do plików PDF 7
	7: Polecenie "Publikuj" zostało dodane do menu G 7
	8: Możliwość edycji atrybutów w oknie Właściwości 8
	9: Dodano opcję zapisu pliku bak 8
	10: Wybór wielu elementów w poleceniu Usuń 9
	11: Znaki specjalne są teraz obsługiwane przy opisie warstwy 9
	12: Listy rozwijalne można teraz przeszukiwać za pomocą klawiatury 10
	13: Dodano polecenie "Wybierz podobne" 10
	Usprawnienia 11
	1: Zwiększenie szybkości działania 11
	2: Odnośniki zewnętrzne 11
	3: Usprawnienia wydruku 13
	4: Zoom 14
	5: Rzutnie 16
	6: Bloki i atrybuty 17
	7: Warstwy 18
	8: Arkusz 18
	9: Okno dialogowe "Opcje" 18
	10: Skala 19
	11: Okno dialogowe "Kolory" 19
	12: Modelowanie 20
	13: Rodzaje linii 20
	14: Modelowanie 3D 21
	15: Modelowanie 2D 22
	16: Wymiary oraz tekst 23
	17: Polecenia 24
	18: Zmienne systemowe 25
	19: Usprawnienia dla lepszego wykorzystania Autodesk Advance Concrete 25
	20: Usprawnienia dla lepszego wykorzystania Autodesk Advance Steel 25
	21: Usprawnienia renderingu 25
	22: Zwiększona wydajność dla operacji na złożonych rysunkach 25
	Nowości
	1: Nowa opcja "Zastosuj do arkusza"
	2: Import plików DGN
	3: Nowe polecenie "Aktualizuj pole"
	4: Lokalizacja względem punktu centrum dla sfery
	5: Splajny można edytować za pomocą polecenia EDPLIN
	6: Polecenie "Lista" może być stosowane do plików PDF
	7: Polecenie "Publikuj" zostało dodane do menu G
	8: Możliwość edycji atrybutów w oknie Właściwości
	9: Dodano opcję zapisu pliku bak
	10: Wybór wielu elementów w poleceniu Usuń
	11: Znaki specjalne są teraz obsługiwane przy opisie warstwy
	12: Listy rozwijalne można teraz przeszukiwać za pomocą klawiatury
	13: Dodano polecenie "Wybierz podobne"

	W Advance CAD 2015.1 do okna dialogowego Drukuj dodano nową opcję.
	 Opcja umożliwia użytkownikowi zapis i zastosowanie zmian w ustawieniach wydruku (Rozmiar strony, Obszar wydruku, Skala, itp.) każdego arkusza z rysunku.
	 Ustawienia te będą stosowane, jako domyślne przy następnym otwarciu arkusza.
	Advance CAD 2015.1 umożliwia importowanie plików MicroStation Design. Obecnie obsługiwane jest również import/otwarcie plików DGN 7.
	Dostępne jest nowe polecenie aktualizacji atrybutów bloków dynamicznych.
	 Po wybraniu bloków dynamicznych w wierszu poleceń pojawia się komunikat informujący o liczbie pól, które zostały znalezione i zaktualizowane.
	Punkt lokalizacji centrum można uzyskać również dla środka sfery.
	W Advance CAD 2015.1 polecenie EDPLIN można stosować do splajnów w taki sam sposób jak do linii. 
	Po wybraniu splajnu, program wykrywa, że wybrany obiekt nie jest polilinią i pyta użytkownika czy chce przekształcić splajn w polilinię czy nie.
	Przed przekształceniem, użytkownik pytany jest o podanie dokładności z zakresu od 0 do 99; im wyższa wartość, tym dokładniejsza będzie utworzona polilinia.
	Advance CAD 2015.1 SP1 oferuje możliwość stosowania polecenia Lista do dowolnego pliku PDF dołączonego do rysunku. 
	Informacje wyświetlane w oknie historii poleceń Advance CAD odnoszą się do szczegółów dotyczących: Wierzchołków, Bieżącego obszaru, Warstwy, Koloru, Rodzaju linii, Szerokości linii, Podkładu, Punktu wstawienia, Współczynników skali X, Y, Z, Kąta obrotu, Przyciemnienia, Kontrastu, Prezentacji monochromatycznej, Pokazywania podkładu i przycinania. 
	W nowej wersji Advance CAD dodano polecenie PUBLIKUJ do menu G. Za pomocą tego polecenia użytkownik może przekazać zbiór rysunków do plotera, drukarki lub pliku. Użytkownik może również przekazać zbiór rysunków do plotera nazwanego w ustawieniach strony. Zapisane zestawy rysunków mogą być dołączane do bieżącej listy w celu ponownego publikowania.
	Pole "Atrybuty" dodano do okna właściwości Advance CAD 2015.1. 
	Pozwala to użytkownikowi na edycję atrybutów bezpośrednio w oknie właściwości: każda zmiana w polu "Atrybuty" jest automatycznie stosowana do rysunku.
	Advance CAD 2015.1 daje użytkownikowi możliwość wyboru czy podczas zapisu tworzony będzie plik kopii zapasowej ("BAK"). W oknie "Opcje" w zakładce "Ogólne" dodano pole wyboru dla tej opcji.
	Dodano możliwość wyboru wielu elementów w oknie dialogowym Usuń. W ten sposób operacja czyszczenia możne być wykonana dla więcej niż jednego elementu w danej chwili. 
	Następujące znaki są teraz obsługiwane w nazwach i opisie warstwy: < > / \ “ : ? | , = ’ ;
	Do nowej wersji Advance CAD dodano możliwość wyszukiwania w rozwijalnych listach za pomocą klawiszy.
	Wyszukiwanie klawiszem "S"
	Dodano narzędzie "Wybierz podobne", które umożliwia wybór obiektów tego samego rodzaju i o tych samych właściwościach. 
	Zachowanie narzędzia wyboru podobnych obiektów jest kontrolowane przez zmienną systemową SELECTSIMILARMODE. Domyślną wartością jest 130. Oznacza to, że będą wybierane obiekty o tej samej nazwie (128), które są na jednej warstwie (130). Zakres wartości wynosi od 0 (żadne pole nie jest zaznaczone) do 255 (zaznaczone wszystkie pola).
	Usprawnienia
	1: Zwiększenie szybkości działania
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	19: Usprawnienia dla lepszego wykorzystania Autodesk Advance Concrete
	20: Usprawnienia dla lepszego wykorzystania Autodesk Advance Steel
	21: Usprawnienia renderingu
	22: Zwiększona wydajność dla operacji na złożonych rysunkach

	Największym usprawnieniem, jakie wnosi Advance CAD 2015.1 jest zwiększona szybkość przerysowywania obiektów rysunku. Ma to duży wpływ na wiele operacji.
	 Wpływa to głównie na operacje zoomowania, przesuwania i orbity.
	Różnice szybkości przerysowywania obiektów pomiędzy Advance CAD 2015.1 a Advance CAD 2015 i Advance CAD 2015 SP1 są znaczące. W zależności od wielkości rysunku szybkość zoomowania i przesuwania została poprawiona od 10 do 15 razy w porównaniu do Advance CAD 2015 i od 4 do 8 razy w porównaniu do Advance CAD 2015 SP1. 
	 Zwiększona prędkość zapisywania dużych rysunków w Advance CAD 2015.1
	 Zwiększona szybkość orbity: w trakcie polecenia rysunek jest przesuwany w czasie rzeczywistym i można ustawić rysunek w określonej pozycji. Teraz możliwe jest także korzystanie z orbity podczas przesuwania lub kopiowania: kursor przesuwa się płynnie w czasie rzeczywistym.
	 Gdy zmienna OSNAPHATCH jest ustawiona na 1, ruch kursora nad kreskowaniem jest płynny (w ramach aktywnego polecenia).
	 Zwiększona prędkość przy włączonej lokalizacji względem obiektu. Ma to zastosowanie zarówno dla prostych operacji lokalizacji jak również w przypadku śledzenia lokalizacji względem obiektu.
	 Operacja dołączania dużych odnośników Xref jest wykonywana szybko i płynnie. Podczas dołączania odnośników zewnętrznych można bez problemów korzystać z punktów lokalizacji.
	 Poprawiono komunikaty wyświetlane przy poleceniu otwierania odnośnika zewnętrznego.
	 Czas dołączania dużych odnośników, gdy tryb OBIEKT jest aktywny został zoptymalizowany. Podczas tej operacji można pracować na rysunku korzystając z poleceń zoom, przesuń a kursor przesuwa się płynnie. 
	 Wprowadzono poprawki dotyczące wczytywania specyficznych odnośników zewnętrznych. Odłączenie odnośnika powoduje jego ukrycie na rysunku. Ponowne wczytanie odnośnika powoduje jego poprawne wyświetlanie we wszystkich przypadkach.
	 Advance CAD obsługuje teraz odnośniki, które w swojej nazwie zawierają symbol "%".
	 Advance CAD 2015.1 zapamiętuje ustawienia okna wydruku. Jeżeli pomiędzy dwoma kolejnymi wydrukami użytkownik zastosuje zoom lub przesunie widok obszar wydruku jest zachowywany poprawnie (współrzędne oraz podgląd wydruku). 
	 Poprawiono działanie polecenia Zoom-wszystko w obszarze Arkusza
	 W Advance CAD 2015.1 opcja Zoom-wszystko działa poprawnie na wszystkich rysunkach (przed i po zapisaniu rysunku).
	 Użytkownik może także poprawnie wykonać polecenie Zoom-wszystko po operacji przesuwania. 
	 Advance CAD obsługuje teraz polecenie Zoom-wszystko dla wielu rzutni, które zawierają zamrożone obiekty.
	 W poprzednich wersjach po zmianie skali rzutni, widok rysunku był resetowany do poprzedniego (zmiany nie były zachowywane). Zawartość rzutni nie jest już resetowana po dokonaniu zmian.
	 Zawartość niestandardowych rzutni jest teraz poprawnie prezentowana po przesunięciu rzutni.
	 Poprawiono zachowanie rzutni wielobocznych: gdy użytkownik chce zmienić kształt rzutni za pomocą punktów końcowych, rysunek jest wyświetlany poprawnie zgodnie z nowym kształtem rzutni.
	 Rzutnie można teraz usunąć z rysunku.
	 Tworzenie nowej rzutni nie powoduje już, że rzutnia jest aktywna.
	 Wstawianie bloków z palety narzędzi Advance jest teraz możliwe we wszystkich wersjach językowych programu.
	 Edycja atrybutów bloku nawet, jeżeli blok zachodzi na rzutnię jest teraz możliwa. 
	 Po włączeniu/wyłączeniu warstw bloki oraz atrybuty nie były wyświetlane.
	 Wprowadzono poprawki dla bloków przypisanych do warstwy, która jest zamrożona: blok nie jest wyświetlany, gdy zamrożona zostanie warstwa na aktywnej rzutni i jest wyświetlany po odmrożeniu warstwy na tej samej rzutni.
	 Występowały pewne problemy związane z poleceniem "Zamroź na bieżącej rzutni" (warstwa była zamrażana na wszystkich rzutniach). Problem został rozwiązany i zamrażanie rzutni działa teraz poprawnie.
	 Rzutnia jest tworzona automatycznie podczas przejścia na arkusz.
	 Zmiana koloru krzyża nitkowego jest możliwa bez występowania żadnych błędów.
	 Użytkownik może teraz utworzyć teraz dowolną skalę zarówno w obszarze modelu jak i na arkuszu.
	 Każdy kolor z palety kolorów można wybrać.
	 Podczas podcinania brył występowały pewne problemy: po wykonaniu polecenia bryła nie była podcinana po wybranej stronie. Problem ten został rozwiązany.
	 W szczególnych przypadkach linie kropkowane znikały podczas zoomowania. Problem został rozwiązany.
	 Specyficzne problemy z uchwytami dla brył 3D zostały naprawione. Właściwości elementów są teraz poprawnie wyświetlane zgodnie ze zmianami wykonanymi dla dowolnych uchwytów. 
	 Wprowadzono kilka ulepszeń dotyczących o tworzenia prostopadłościanów: elementy są tworzone poprawnie przy wprowadzeniu wymiaru przekątnej. Tryb ORTO może być włączony podczas tworzenia sześcianu i innych obiektów o tej samej wysokości.  
	 Elementy łukowe i okręgi mogą być poprawnie przesunięte wzdłuż osi Z. 
	 Kolor elementu jest zachowywany po zastosowaniu na nim polecenia RÓŻNICA. 
	 Ścieżka wyciągnięcia nie była umieszczana w środku elementu podczas próby wyciągnięcia obiektu 2D. Problem został rozwiązany. 
	 Użytkownik ma teraz możliwość utworzenia poprawnej elipsy 3D.
	 Polecenie EDPLIN jest teraz stosowane poprawnie: linie są konwertowane do polilinii i łączone bez problemów, bez względu czy wybrano wiele czy jeden element.  
	 Wprowadzono usprawnienia w działaniu polecenia ZMIANA. W chwili wyboru punktu obiektu, który nie może być zmieniony wyświetlony zostaje komunikat (Nie wybrano żadnego obiektu, który można zmienić) i obiekt pozostaje niezmieniony.
	 Wprowadzono poprawki specyficznych problemów związanych z tłumaczeniem. 
	 Podczas tworzenia wieloboku występował następujący problem:  jeżeli użytkownik podał inną literę od tej występującej w poleceniu wieloboku, polecenie było kończone. Problem został rozwiązany.
	 Wprowadzono kilka usprawnień dotyczących ŚLEDZENIA, gdy LUW jest obrócony. Przez problemy ze ŚLEDZENIEM, które teraz zostały naprawione elementy nie były poprawnie rozciągane, podczas gdy LUW był obrócony. 
	Wymiary są teraz powiązywane podczas stosowania poleceń WYMLINOWY i WYMDOPASOWANY, gdy punkty lokalizacji są włączone.
	 Wprowadzono poprawki dla sytuacji, gdy obiekty są przesuwane wzdłuż osi Z. Powiązane z nimi wymiary są przesuwane razem z obiektami.
	 Wprowadzono usprawnienia dotyczące Tekstu wielowierszowego: numeracja jest kontynuowana, podczas gdy edytowany jest istniejący tekst i edytor wyświetla poprawnie czeskie znaki.
	 W oknie Dostosuj poprawiono listę zdefiniowanych skrótów klawiaturowych oraz klawiszy przypisanych do poleceń. Skróty są teraz poprawnie zorganizowane i poprawnie stosowane. 
	 Dane mogą być teraz kopiowane pomiędzy rysunkami bez żadnych problemów.
	 Problemy dotyczące polecenia PRZYKRYJ: obiekty przykrywające nie odzwierciedlały koloru tła i użytkownik nie mógł ukryć obramowania. Problemy zostały naprawione. 
	 Krzyż nitkowy jest przedstawiany prawidłowo, niezależnie od koloru tła.
	 Występowały pewne problemy dotyczące wyświetlanie tła tekstu, gdy miał on ten sam kolor co ekran. Problemy zostały naprawione.
	 Polecenie LISTA jest teraz prawidłowo stosowane dla definicji atrybutów. Advance CAD 2015.1 oferuje możliwość stosowania polecenie LISTA dla wszystkich definicji atrybutów w rysunku. 
	 Rozwiązano problemy dotyczące wyświetlania pasków narzędzi i importu niestandardowego menu za pomocą polecenia TOOLBARLOAD.
	Zmienna systemowa BKGCOLOR, która przechowuje kolor tła rysunku jest teraz odczytywana poprawnie (zawiera wartości od 0 do 255).
	 Polecenie Przerwij stosowane na elementach liniowych działa teraz poprawnie. 
	 Tworzenie i zmiana nazwy arkuszy jest teraz możliwa również w systemie Windows 8.
	 Usprawnione działanie wyboru elementów (za pomocą Ctrl+A) z modelu głównym Multi-user.
	 Można już kopiować elementy w obszarze modelu, jeżeli tryb OBIEKT jest aktywny. 
	 Grafika w rysunkach AS otwierane za pomocą opcji Napraw jest wyświetlana poprawnie.
	 Wprowadzono poprawki w renderingu dla szczególnych przypadków. 
	 Cały rysunek jest teraz prezentowany w wynikowym oknie rendrowania.
	 Renderowanie dużych modeli jest teraz możliwe bez żadnych błędów.
	 Wprowadzono usprawnienia w zakresie otwierania dużych rysunków (szczególne przypadki).

