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Noutăți în Advance CAD 2015.1 

Noutăţi 
 

1: Opţiunea "Aplicaţi la Plan" este disponibilă 
 
Începând cu versiunea Advance CAD 2015.1, o nouă opţiune a fost adăugată în fereastra "Tipărire". 

 

 Opţiunea permite utilizatorului să salveze şi să aplice modificările făcute în setările  fiecărei planșe 
dintr-un desen (Dimensiune Hârtie, Zonă de Tipărire, Scară, etc.).  

 Aceste setări vor apărea ca fiind implicite la următoarea accesare a planșei de către utilizator. 
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2: Importarea fişierelor în format DGN 
Advance CAD 2015.1 permite utilizatorului să importe fişiere MicroStation Design. Importarea/deschiderea 
fişierelor in format DGN 7 este, de asemenea, posibilă acum. 
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Noutăți în Advance CAD 2015.1 
 

3: Adăugarea comenzii "Updatefiled" 
O nouă comandă pentru actualizarea atributelor din blocuri dinamice este acum disponibilă. 

 

 După selectarea blocurilor dinamice dorite, apare un mesaj în bara de comandă care arată numărul 
de câmpuri care au fost găsite şi actualizate. 

4: Punctul de acroșare pentru centrul entităților de tip sferă este disponibil 
Pot fi obţinute puncte de acroșare pentru centrele sferelor. 
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5: Curbele spline pot fi editate utilizând comanda PEDIT 
O noutate la Advance CAD 2015.1 este aceea că se poate aplica comanda PEDIT pentru curbele spline in 
același mod in care este folosită pentru linii.  

După selectarea entității de tip spline, programul detectează faptul că obiectul selectat nu este o polilinie şi 
utilizatorul este intrebat dacă dorește convertirea curbei spline intr-o polilinie sau nu. 

Înainte de convertirea acesteia, este necesară setarea unei valori de precizie cuprinsă între 0 și 99; cu cât 
toleranța aleasă este mai ridicată, cu atât polilinia rezultată va fi mai precisă. 

6: Comanda "Listă" poate fi aplicată pentru fişiere de tip PDF 
Advance CAD 2015.1 oferă utilizatorilor posibilitatea de a aplica comanda Listă pentru orice fişier PDF ataşat în 
desen.  

Informaţia este afişată în interiorul ferestrei Advance CAD Istoric Mesaje  şi se referă la detalii despre: Reper, 
spaţiul curent, strat, culoare, tip de linie, grosime linie, substrat, punctul de inserare, factorii de scară X, Y, Z, 
unghiul de rotaţie, estompare, contrast, monocrom, afişează substrat şi decupare.  

7: Comanda "Publică" a fost adăugată în meniul G 
O noutate în această versiune de Advance CAD, comanda Publică a fost adăugată  în meniul G. Cu ajutorul 
acestei comenzi, utilizatorului poate tipări un set de planşe la ploter, imprimantă sau fişier. Utilizatorul poate de 
asemenea tipări cu un dispozitiv de imprimare denumit în setarile paginii. Seturile de planşe salvate pot fi 
folosite pentru o retipărire ulterioară.  
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8: Posibilitatea de a edita atribute din fereastra de proprietăţi 
Un câmp denumit "Atribute" a fost adăugat la fereastra de proprietăţi pentru versiunea de Advance CAD 2015.1.  

Aceasta permite utilizatorului editarea atributelor direct din fereastra de proprietăţi: orice schimbare efectuată în 
câmpul "Atribute" se aplică automat în desen. 

 

9: Opţiunea pentru salvarea unui fişier de tip BAK a fost adăugată 
Advance CAD 2015.1 oferă utilizatorului posibilitatea de a alege dacă doreşte crearea unui fişier de rezervă 
("BAK") sau nu atunci când desenele sunt salvate. O casuţă de selectare există acum în tabul "General" din 
fereastra de dialog "Opţiuni". 
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10: Mai multe elemente pot fi acum selectate în cadrul comenzii Curățare 
Posibilitatea de a selecta mai multe elemente a fost adăugată pentru fereastra de dialog Curățare. În 
acest fel, operaţia de Curățare poate fi efectuată pentru mai multe elemente în acelaşi timp.  

 

11: În descrierea straturilor pot fi folosite acum caractere speciale 
Următoarele caractere pot fi folosite acum în numele şi descrierea straturilor: < > / ":? |, = '; 
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12: Căutarea in funcție de literă poate acum fi aplicată pentru listele de tip dropdown 
Posibilitatea de a căuta in funcție de literă în cadrul listelor de tip dropdown a fost adăugată începând cu 
această versiune de Advance CAD. 

  
Căutare după litera "S" 

13: Adăugarea comenzii "Selectaresimilar" 
Instrumentul "Selectaresimilar" a fost adăugat pentru a selecta obiecte de acelaşi tip şi cu aceleaşi proprietăţi.  

Comportamentul pentru selectarea obiectelor asemănătoare este controlat de  variabila de sistem 
SELECTSIMILARMODE. Valoarea implicită este 130. Aceasta arată că selecția va alege obiecte cu acelaşi 
nume (128), care sunt pe acelaşi strat (2). Gama de valori este între 0 (niciun câmp bifat) şi 255 (toate 
câmpurile bifate). 
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Îmbunătățiri 
 

1: Îmbunătățiri ale vitezei de lucru 
Cea mai importantă imbunătățire pe care o aduce Advance CAD 2015.1 este viteza mai mare în redesenarea 
obiectelor. Acest lucru are un impact semnificativ asupra mai multor operaţii. 

 Îmbunătățiri majore ale vitezei de lucru în ceea ce priveşte operațiile de zoom, pan şi orbit. 
Diferențele în ceea ce privește redesenarea între Advance CAD 2015.1 şi, atât Advance CAD 2015, 
cât şi Advance CAD 2015 SP1 sunt semnificative. În funcţie de dimensiunea desenului, viteza pentru 
zoom şi pan s-a îmbunătăţit de 10 până la 15 ori faţă de Advance CAD 2015 şi de 4 până la 8 ori faţă 
de Advance CAD 2015 SP1.  

 Viteză crescută la salvarea desenelor de dimensiuni mari cu Advance CAD 2015.1 
 Îmbunătățiri ale vitezei pentru operația de orbit: în timpul comenzii, desenul se mişcă în timp real şi 

este posibilă plasarea acestuia  într-o poziţie exactă. De asemenea, acum este posibilă folosirea 
comenzii orbit în timpul operațiilor de mutare sau copiere: mişcarea cursorului este lină şi în timp real. 

 Când OSNAPHATCH este setat la valorea 1, mişcarea cursorului este acum fluentă deasupra tuturor 
haşurilor (cu orice comandă activă). 

 Viteză de lucru îmbunătăţită când funcţia OSNAP este activată. Acest lucru este valabil pentru operaţii 
de acroşare simple, precum şi pentru urmărirea punctelor de acroşare obiecte. 

 La ataşarea fişierelor Xref de dimensiuni mari, operaţia este finalizată rapid şi fluent. Punctele de 
acroşare pot fi folosite fără probleme în timpul procesului de ataşare a fişierelor Xref. 

2: Referinţe externe 
 Comanda Xopen are acum mesaje imbunătăţite in linia de comandă. 
 Ataşarea unui fişier Xref de dimensiuni mari durează acum un interval rezonabil de timp, chiar şi când 

funcţia OSNAP este activată. În timpul aceastei operaţii, de asemenea, este posibil să se lucreze în 
desen, inclusiv opearţiile de zoom şi pan, şi cursorul se miscă in mod fluent. 
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Noutăți în Advance CAD 2015.1 
 

 Au fost făcute corectări pentru cazuri particulare de reîncărcare a fişierelor Xref. Când utilizatorul 
efectuează descărcarea unui fişier Xref, acest lucru ascunde fişierul respectiv în desen. După ce 
utilizatorul reîncarcă fişierul Xref, acesta este acum corect afişat în toate cazurile. 
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 Advance CAD acceptă acum fişiere Xref care conţin simbolul "%" în numele lor. 

 

3: Îmbunătățiri de imprimare 
 Advance CAD 2015.1 salvează acum zona de tipărire fereastră de la o imprimare la alta. Dacă între 

două tipăriri, utilizatorul alege zoom sau pan, zona de imprimat este menţinută corect acum (atât 
coordonatele, cât şi opţiunea Previzualizare Tipărire). 
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Noutăți în Advance CAD 2015.1 
 

4: Zoom 
 Opţiunea Zoom - Extins a fost îmbunătăţită când se lucrează în Planşă. 

 

 În Advance CAD 2015.1, opţiunea Zoom - Extins este acum corect aplicată pentru orice desen 
(înainte şi după salvarea desenului). 

 
 

                                  Zoom - Extins (înainte)     Zoom - Extins (după) 

Înainte de salvare 

După salvare 

Problemă de rezolvat legată de opţiunea 
Zoom - Extins 
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 Utilizatorul poate, de asemenea, efectua Zoom - Extins după folosirea comenzii Pan şi operaţia este 
finalizată cu succes. 

 

 Advance CAD aplică acum corect comanda Zoom - Extins pentru ferestre de vizualizare multiple care 
conţin entităţi îngheţate. 

 
 

După Pan şi înainte de Zoom - Extins 

După Zoom - Extins 
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Noutăți în Advance CAD 2015.1 
 

5: Ferestre de vizualizare 
 În versiunile anterioare, după schimbarea scării unei ferestre de vizualizare, punctul de vedere al 

desenului era modificat la unul anterior (nu se păstrau modificările făcute). Conţinutul ferestrei de 
vizualizare nu mai este resetat după efectuarea unei schimbări. 

 
 Conţinutul ferestrelor de vizualizare particularizate este acum afişat corect după mutarea acestora. 

 

 Comportamentul ferestrelor de vizualizare poligonale a fost îmbunătăţit: când utilizatorul doreşte să 
modifice forma ferestrei de vizualizare prin intermediul punctelor de acroșare "Punct final", desenul 
este afişat corect conform noii forme a acesteia. 

 Ferestrele de vizualizare pot fi acum şterse din desene. 
 La crearea unei noi ferestre de vizualizare, aceasta nu mai rămâne activă. 

Înainte de mutarea ferestrei 
de vizualizare 

După mutarea ferestrei de 
vizualizare 
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6: Blocuri și atribute 
 Inserarea blocurilor din Paleta de Instrumente este acum posibilă pentru toate limbile. 
 Editarea atributelor unui bloc este acum posibilă chiar dacă blocul se suprapune peste o fereastră de 

vizualizare. 

 

 După activarea/dezactivarea straturilor, blocurile şi atributele nu mai sunt afişate. 

 
 

Stratul 0 

Desen 

Desen 

Planșe 

Strat nou1 activat, strat 0 dezactivat Strat nou1 activat, strat 0 dezactivat 
 

Înainte După 

Desen 

Desen 

Planșe 

Strat nou1 

Strat nou1 dezactivat 

Stratul 0 Strat nou 1 

Strat nou1 dezactivat 

Dublu-click în bloc conduce la 
activarea ferestrei de vizualizare 

Dublu-click în bloc 
conduce la editarea 
atributelor blocului. 

Înainte 

După 
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Noutăți în Advance CAD 2015.1 
 

7: Straturi 
 Au fost făcute corectări pentru blocuri atribuite unui strat care este îngheţat: blocul nu este afişat când 

stratul este îngheţat în fereastra de vizualizare activă şi este afişat după dezgheţarea stratului în 
aceeaşi fereastră de vizualizare. 

 Existau unele probleme în ceea ce priveşte comanda "Îngheaţă sau Dezgheaţă în Fereastrele de 
Vizualizare Curente" întrucât aceasta nu funcţiona corect (stratul era îngheţat în toate ferestrele de 
vizualizare). Această problemă a fost tratată şi comanda de îngheţare a ferestrei de vizualizare este 
aplicată corect acum. 

 

8: Planșe 
 Când se deschide Planșa, o fereastră de vizulizare este acum creată automat.  

9: Fereastră de dialog Opţiuni 
 Schimbarea culorii pentru simbolul cursorului este acum posibilă fără erori. 
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10: Scară  
 Utilizatorul poate crea acum o scară particularizată atât în model cât şi în planşă fără nicio problemă. 

 

11: Fereastra "Culoare" 
 Orice culoare din paleta de culori poate acum fi selectată. 
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12: Modelare 
 Existau anumite probleme la secţionarea unui solid: partea dorită nu era ştearsă după efectuarea 

comenzii. Această problemă a fost rezolvată. 

 
 

13. Tipuri de linie 
 Pentru cazuri particulare, liniile punctate dispăreau când se realizau comenzile zoom-in și zoom-out. 

Această problemă a fost rezolvată. 

 
 

După secţionare 
  

 

Se păstrează partea 
de jos 

Înainte de secţionare 

Înainte 

După 

Linii care dispăreau 
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14: Modelare 3D 
 Probleme specifice legate de punctele de prindere au fost rezolvate pentru solidele 3D. Proprietăţile 

elementelor sunt acum afişate corect în funcţie de modificările efectuate pentru oricare dintre punctele 
de prindere.  

 

 Au fost făcute mai multe îmbunătăţiri în ceea ce priveşte crearea unui paralelipiped: elementul este 
creat corect atunci când se utilizează dimensiunea diagonalei ca dată de intrare. De asemenea, 
funcţia ORTHO poate fi activată la crearea unui cub şi se pot crea fără nici o problemă entităţi multiple 
având aceeaşi înălţime.  

 

 Cercurile şi entităţile de tip arc pot acum fi mutate corect de-a lungul axei Z.  
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 Culoarea elementelor este acum salvată după aplicarea comenzii _subtract.  

 

 Calea de extrudare nu era poziţionată în centrul elementului atunci când se dorea extrudarea unui 
obiect 2D. Această problemă a fost corectată.  

 Utilizatorul are acum posibilitatea de a crea corect o elipsă 3D. 

15: Modelare 2D 
 Comanda PEDIT se aplică acum corect: linii sunt convertite în polilinii şi apoi alipite fără probleme, 

indiferent dacă sunt selectate unul sau mai mai multe elemente.   

 

 Au fost făcute îmbunătăţiri în comportamentul comenzii _change. Se afişează un mesaj după alegerea 
unui punct de pe un element care nu poate fi schimbat (nu a fost selectat niciun obiect care poate fi 
modificat) şi elementul rămâne neschimbat. 

 Au fost făcute corecţii pentru probleme specifice legate de string-uri.  
 Exista o problemă la crearea unui poligon: dacă utilizatorul introducea ca date de intrare alte valori 

decât cele cerute de comanda poligon, comanda se încheia. Această problemă a fost corectată. 
 Au fost făcute mai multe îmbunătăţiri în ceea ce priveşte funcţia OTRACK în timp ce UCS-ul este rotit. 

Elementele nu erau întinse corect când UCS era rotit, din cauza unor probleme legate de funcţia 
OTRACK care au fost acum rezolvate.  
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16: Cote şi texte 
Dimensiunile sunt acum asociate la utilizarea comenzilor _dimlinear şi _dimaligned în timp ce punctele de 
acroşare sunt activate. 

 

 Au fost făcute corecţii pentru situaţia când obiecte sunt mutate de-a lungul axei Z. Dimensiunile lor 
asociative se mută acum împreună cu obiectele. 

 

 Au fost făcute îmbunătăţiri în ceea ce priveşte comanda Text Multilinii: numerotarea se continuă după 
editarea unui text existent şi editorul text acum afişează corect orice caracter în limba cehă. 

MUTARE 
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Noutăți în Advance CAD 2015.1 

17: Comenzi 
 În fereastra de dialog _customize, lista de taste cu comenzi atribuite a fost îmbunătăţită. Comenzile

rapide sunt acum bine organizate şi aplicate corect. 
 Copierea datelor între două desene poate fi acum realizată fără nici o problemă.

 Existau unele probleme în ceea ce priveşte comanda WIPEOUT: obiectele pentru care se aplica
comanda nu reflectau culoarea fundalului şi utilizatorul nici nu putea ascunde conturul. Problemele
acestea au fost acum rezolvate.

 Sistemul de axe este reprezentat corect, indiferent de culoarea fundalului.

Chenar zonă ascunsă 1

Desen 1

Dessin 1

Chenar zonă 
 ascunsă 0
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 Existau unele probleme în ceea ce priveşte afişarea fundalului unui text când acesta avea aceeaşi 
culoare ca fundalul ecranului. Aceste probleme au fost corectate. 

 

 Comanda LISTĂ se aplică acum corect pentru definiţiile atributelor. Advance CAD 2015.1 oferă 
utilizatorului posibilitatea de a aplica comanda LISTĂ  pentru orice definiţie a unui atribut din desen.  

 Problemele legate de afişarea barelor de instrumente şi importul unui meniu personalizat folosind 
TOOLBARLOAD au fost rezolvate pentru această versiune de Advance CAD. 

18: Variabile de sistem 
Variabila de sistem BKGCOLOR care trebuie să definească culoarea fundalului pentru un desen este 
acum citită corect (acesta conţine valori de la 0 la 255). 

19: Îmbunătăţiri pentru o mai bună utilizare a programului Autodesk Advance Concrete 
 Comanda "Întrerupe" folosită pentru elemente liniare se aplică corect acum.  
 Crearea şi redenumirea planşelor este acum posibilă şi pe Windows 8. 

20: Îmbunătățiri pentru o mai bună utilizare a programului Autodesk Advance Steel 
 Comportament îmbunătăţit atunci când se selectează toate elementele (folosind Ctrl + A) de la un 

model Multiuser Master. 
 Acum este posibil să se copieze elemente într-un model când opţiunea OSNAP este activată.  
 În desene de Autodesk Advance Steel deschise cu _recover, partea grafică este acum corect afişată. 

21: Îmbunătățiri ale redării 
 Au fost făcute corecţii la redare pentru cazuri particulare  
 Desenul este acum complet afişat în interiorul ferestrei de redare rezultate. 
 Redarea unui model de dimensiuni mari este acum posibilă fără erori. 

22: Performanțe îmbunătățite pentru desene complexe 
 Au fost făcute îmbunătăţiri la deschiderea desenelor de dimensiuni mari (cazuri particulare). 

 25 



 

 

 


	CUPRINS
	Noutăţi 4
	1: Opţiunea "Aplicaţi la Plan" este disponibilă 4
	2: Importarea fişierelor în format DGN 5
	3: Adăugarea comenzii "Updatefiled" 6
	4: Punctul de acroșare pentru centrul entităților de tip sferă este disponibil 6
	5: Curbele spline pot fi editate utilizând comanda PEDIT 7
	6: Comanda "Listă" poate fi aplicată pentru fişiere de tip PDF 7
	7: Comanda "Publică" a fost adăugată în meniul G 7
	8: Posibilitatea de a edita atribute din fereastra de proprietăţi 8
	9: Opţiunea pentru salvarea unui fişier de tip BAK a fost adăugată 8
	10: Mai multe elemente pot fi acum selectate în cadrul comenzii Curățare 9
	11: În descrierea straturilor pot fi folosite acum caractere speciale 9
	12: Căutarea in funcție de literă poate acum fi aplicată pentru listele de tip dropdown 10
	13: Adăugarea comenzii "Selectaresimilar" 10
	Îmbunătățiri 11
	1: Îmbunătățiri ale vitezei de lucru 11
	2: Referinţe externe 11
	3: Îmbunătățiri de imprimare 13
	4: Zoom 14
	5: Ferestre de vizualizare 16
	6: Blocuri și atribute 17
	7: Straturi 18
	8: Planșe 18
	9: Fereastră de dialog Opţiuni 18
	10: Scară 19
	11: Fereastra "Culoare" 19
	12: Modelare 20
	13. Tipuri de linie 20
	14: Modelare 3D 21
	15: Modelare 2D 22
	16: Cote şi texte 23
	17: Comenzi 24
	18: Variabile de sistem 25
	19: Îmbunătăţiri pentru o mai bună utilizare a programului Autodesk Advance Concrete 25
	20: Îmbunătățiri pentru o mai bună utilizare a programului Autodesk Advance Steel 25
	21: Îmbunătățiri ale redării 25
	22: Performanțe îmbunătățite pentru desene complexe 25
	Noutăţi
	1: Opţiunea "Aplicaţi la Plan" este disponibilă
	2: Importarea fişierelor în format DGN
	3: Adăugarea comenzii "Updatefiled"
	4: Punctul de acroșare pentru centrul entităților de tip sferă este disponibil
	5: Curbele spline pot fi editate utilizând comanda PEDIT
	6: Comanda "Listă" poate fi aplicată pentru fişiere de tip PDF
	7: Comanda "Publică" a fost adăugată în meniul G
	8: Posibilitatea de a edita atribute din fereastra de proprietăţi
	9: Opţiunea pentru salvarea unui fişier de tip BAK a fost adăugată
	10: Mai multe elemente pot fi acum selectate în cadrul comenzii Curățare
	11: În descrierea straturilor pot fi folosite acum caractere speciale
	12: Căutarea in funcție de literă poate acum fi aplicată pentru listele de tip dropdown
	13: Adăugarea comenzii "Selectaresimilar"

	Începând cu versiunea Advance CAD 2015.1, o nouă opţiune a fost adăugată în fereastra "Tipărire".
	 Opţiunea permite utilizatorului să salveze şi să aplice modificările făcute în setările  fiecărei planșe dintr-un desen (Dimensiune Hârtie, Zonă de Tipărire, Scară, etc.). 
	 Aceste setări vor apărea ca fiind implicite la următoarea accesare a planșei de către utilizator.
	Advance CAD 2015.1 permite utilizatorului să importe fişiere MicroStation Design. Importarea/deschiderea fişierelor in format DGN 7 este, de asemenea, posibilă acum.
	O nouă comandă pentru actualizarea atributelor din blocuri dinamice este acum disponibilă.
	 După selectarea blocurilor dinamice dorite, apare un mesaj în bara de comandă care arată numărul de câmpuri care au fost găsite şi actualizate.
	Pot fi obţinute puncte de acroșare pentru centrele sferelor.
	O noutate la Advance CAD 2015.1 este aceea că se poate aplica comanda PEDIT pentru curbele spline in același mod in care este folosită pentru linii. 
	După selectarea entității de tip spline, programul detectează faptul că obiectul selectat nu este o polilinie şi utilizatorul este intrebat dacă dorește convertirea curbei spline intr-o polilinie sau nu.
	Înainte de convertirea acesteia, este necesară setarea unei valori de precizie cuprinsă între 0 și 99; cu cât toleranța aleasă este mai ridicată, cu atât polilinia rezultată va fi mai precisă.
	Advance CAD 2015.1 oferă utilizatorilor posibilitatea de a aplica comanda Listă pentru orice fişier PDF ataşat în desen. 
	Informaţia este afişată în interiorul ferestrei Advance CAD Istoric Mesaje  şi se referă la detalii despre: Reper, spaţiul curent, strat, culoare, tip de linie, grosime linie, substrat, punctul de inserare, factorii de scară X, Y, Z, unghiul de rotaţie, estompare, contrast, monocrom, afişează substrat şi decupare. 
	O noutate în această versiune de Advance CAD, comanda Publică a fost adăugată  în meniul G. Cu ajutorul acestei comenzi, utilizatorului poate tipări un set de planşe la ploter, imprimantă sau fişier. Utilizatorul poate de asemenea tipări cu un dispozitiv de imprimare denumit în setarile paginii. Seturile de planşe salvate pot fi folosite pentru o retipărire ulterioară. 
	Un câmp denumit "Atribute" a fost adăugat la fereastra de proprietăţi pentru versiunea de Advance CAD 2015.1. 
	Aceasta permite utilizatorului editarea atributelor direct din fereastra de proprietăţi: orice schimbare efectuată în câmpul "Atribute" se aplică automat în desen.
	Advance CAD 2015.1 oferă utilizatorului posibilitatea de a alege dacă doreşte crearea unui fişier de rezervă ("BAK") sau nu atunci când desenele sunt salvate. O casuţă de selectare există acum în tabul "General" din fereastra de dialog "Opţiuni".
	Posibilitatea de a selecta mai multe elemente a fost adăugată pentru fereastra de dialog Curățare. În acest fel, operaţia de Curățare poate fi efectuată pentru mai multe elemente în acelaşi timp. 
	Următoarele caractere pot fi folosite acum în numele şi descrierea straturilor: < > / ":? |, = ';
	Posibilitatea de a căuta in funcție de literă în cadrul listelor de tip dropdown a fost adăugată începând cu această versiune de Advance CAD.
	Căutare după litera "S"
	Instrumentul "Selectaresimilar" a fost adăugat pentru a selecta obiecte de acelaşi tip şi cu aceleaşi proprietăţi. 
	Comportamentul pentru selectarea obiectelor asemănătoare este controlat de  variabila de sistem SELECTSIMILARMODE. Valoarea implicită este 130. Aceasta arată că selecția va alege obiecte cu acelaşi nume (128), care sunt pe acelaşi strat (2). Gama de valori este între 0 (niciun câmp bifat) şi 255 (toate câmpurile bifate).
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	Cea mai importantă imbunătățire pe care o aduce Advance CAD 2015.1 este viteza mai mare în redesenarea obiectelor. Acest lucru are un impact semnificativ asupra mai multor operaţii.
	 Îmbunătățiri majore ale vitezei de lucru în ceea ce priveşte operațiile de zoom, pan şi orbit.
	Diferențele în ceea ce privește redesenarea între Advance CAD 2015.1 şi, atât Advance CAD 2015, cât şi Advance CAD 2015 SP1 sunt semnificative. În funcţie de dimensiunea desenului, viteza pentru zoom şi pan s-a îmbunătăţit de 10 până la 15 ori faţă de Advance CAD 2015 şi de 4 până la 8 ori faţă de Advance CAD 2015 SP1. 
	 Viteză crescută la salvarea desenelor de dimensiuni mari cu Advance CAD 2015.1
	 Îmbunătățiri ale vitezei pentru operația de orbit: în timpul comenzii, desenul se mişcă în timp real şi este posibilă plasarea acestuia  într-o poziţie exactă. De asemenea, acum este posibilă folosirea comenzii orbit în timpul operațiilor de mutare sau copiere: mişcarea cursorului este lină şi în timp real.
	 Când OSNAPHATCH este setat la valorea 1, mişcarea cursorului este acum fluentă deasupra tuturor haşurilor (cu orice comandă activă).
	 Viteză de lucru îmbunătăţită când funcţia OSNAP este activată. Acest lucru este valabil pentru operaţii de acroşare simple, precum şi pentru urmărirea punctelor de acroşare obiecte.
	 La ataşarea fişierelor Xref de dimensiuni mari, operaţia este finalizată rapid şi fluent. Punctele de acroşare pot fi folosite fără probleme în timpul procesului de ataşare a fişierelor Xref.
	 Comanda Xopen are acum mesaje imbunătăţite in linia de comandă.
	 Ataşarea unui fişier Xref de dimensiuni mari durează acum un interval rezonabil de timp, chiar şi când funcţia OSNAP este activată. În timpul aceastei operaţii, de asemenea, este posibil să se lucreze în desen, inclusiv opearţiile de zoom şi pan, şi cursorul se miscă in mod fluent.
	 Au fost făcute corectări pentru cazuri particulare de reîncărcare a fişierelor Xref. Când utilizatorul efectuează descărcarea unui fişier Xref, acest lucru ascunde fişierul respectiv în desen. După ce utilizatorul reîncarcă fişierul Xref, acesta este acum corect afişat în toate cazurile.
	 Advance CAD acceptă acum fişiere Xref care conţin simbolul "%" în numele lor.
	 Advance CAD 2015.1 salvează acum zona de tipărire fereastră de la o imprimare la alta. Dacă între două tipăriri, utilizatorul alege zoom sau pan, zona de imprimat este menţinută corect acum (atât coordonatele, cât şi opţiunea Previzualizare Tipărire).
	 Opţiunea Zoom - Extins a fost îmbunătăţită când se lucrează în Planşă.
	 În Advance CAD 2015.1, opţiunea Zoom - Extins este acum corect aplicată pentru orice desen (înainte şi după salvarea desenului).
	 Utilizatorul poate, de asemenea, efectua Zoom - Extins după folosirea comenzii Pan şi operaţia este finalizată cu succes.
	 Advance CAD aplică acum corect comanda Zoom - Extins pentru ferestre de vizualizare multiple care conţin entităţi îngheţate.
	 În versiunile anterioare, după schimbarea scării unei ferestre de vizualizare, punctul de vedere al desenului era modificat la unul anterior (nu se păstrau modificările făcute). Conţinutul ferestrei de vizualizare nu mai este resetat după efectuarea unei schimbări.
	 Conţinutul ferestrelor de vizualizare particularizate este acum afişat corect după mutarea acestora.
	 Comportamentul ferestrelor de vizualizare poligonale a fost îmbunătăţit: când utilizatorul doreşte să modifice forma ferestrei de vizualizare prin intermediul punctelor de acroșare "Punct final", desenul este afişat corect conform noii forme a acesteia.
	 Ferestrele de vizualizare pot fi acum şterse din desene.
	 La crearea unei noi ferestre de vizualizare, aceasta nu mai rămâne activă.
	 Inserarea blocurilor din Paleta de Instrumente este acum posibilă pentru toate limbile.
	 Editarea atributelor unui bloc este acum posibilă chiar dacă blocul se suprapune peste o fereastră de vizualizare.
	 După activarea/dezactivarea straturilor, blocurile şi atributele nu mai sunt afişate.
	 Au fost făcute corectări pentru blocuri atribuite unui strat care este îngheţat: blocul nu este afişat când stratul este îngheţat în fereastra de vizualizare activă şi este afişat după dezgheţarea stratului în aceeaşi fereastră de vizualizare.
	 Existau unele probleme în ceea ce priveşte comanda "Îngheaţă sau Dezgheaţă în Fereastrele de Vizualizare Curente" întrucât aceasta nu funcţiona corect (stratul era îngheţat în toate ferestrele de vizualizare). Această problemă a fost tratată şi comanda de îngheţare a ferestrei de vizualizare este aplicată corect acum.
	 Când se deschide Planșa, o fereastră de vizulizare este acum creată automat. 
	 Schimbarea culorii pentru simbolul cursorului este acum posibilă fără erori.
	 Utilizatorul poate crea acum o scară particularizată atât în model cât şi în planşă fără nicio problemă.
	 Orice culoare din paleta de culori poate acum fi selectată.
	 Existau anumite probleme la secţionarea unui solid: partea dorită nu era ştearsă după efectuarea comenzii. Această problemă a fost rezolvată.
	 Pentru cazuri particulare, liniile punctate dispăreau când se realizau comenzile zoom-in și zoom-out. Această problemă a fost rezolvată.
	 Probleme specifice legate de punctele de prindere au fost rezolvate pentru solidele 3D. Proprietăţile elementelor sunt acum afişate corect în funcţie de modificările efectuate pentru oricare dintre punctele de prindere. 
	 Au fost făcute mai multe îmbunătăţiri în ceea ce priveşte crearea unui paralelipiped: elementul este creat corect atunci când se utilizează dimensiunea diagonalei ca dată de intrare. De asemenea, funcţia ORTHO poate fi activată la crearea unui cub şi se pot crea fără nici o problemă entităţi multiple având aceeaşi înălţime. 
	 Cercurile şi entităţile de tip arc pot acum fi mutate corect de-a lungul axei Z. 
	 Culoarea elementelor este acum salvată după aplicarea comenzii _subtract. 
	 Calea de extrudare nu era poziţionată în centrul elementului atunci când se dorea extrudarea unui obiect 2D. Această problemă a fost corectată. 
	 Utilizatorul are acum posibilitatea de a crea corect o elipsă 3D.
	 Comanda PEDIT se aplică acum corect: linii sunt convertite în polilinii şi apoi alipite fără probleme, indiferent dacă sunt selectate unul sau mai mai multe elemente.  
	 Au fost făcute îmbunătăţiri în comportamentul comenzii _change. Se afişează un mesaj după alegerea unui punct de pe un element care nu poate fi schimbat (nu a fost selectat niciun obiect care poate fi modificat) şi elementul rămâne neschimbat.
	 Au fost făcute corecţii pentru probleme specifice legate de string-uri. 
	 Exista o problemă la crearea unui poligon: dacă utilizatorul introducea ca date de intrare alte valori decât cele cerute de comanda poligon, comanda se încheia. Această problemă a fost corectată.
	 Au fost făcute mai multe îmbunătăţiri în ceea ce priveşte funcţia OTRACK în timp ce UCS-ul este rotit. Elementele nu erau întinse corect când UCS era rotit, din cauza unor probleme legate de funcţia OTRACK care au fost acum rezolvate. 
	Dimensiunile sunt acum asociate la utilizarea comenzilor _dimlinear şi _dimaligned în timp ce punctele de acroşare sunt activate.
	 Au fost făcute corecţii pentru situaţia când obiecte sunt mutate de-a lungul axei Z. Dimensiunile lor asociative se mută acum împreună cu obiectele.
	 Au fost făcute îmbunătăţiri în ceea ce priveşte comanda Text Multilinii: numerotarea se continuă după editarea unui text existent şi editorul text acum afişează corect orice caracter în limba cehă.
	 În fereastra de dialog _customize, lista de taste cu comenzi atribuite a fost îmbunătăţită. Comenzile rapide sunt acum bine organizate şi aplicate corect. 
	 Copierea datelor între două desene poate fi acum realizată fără nici o problemă.
	 Existau unele probleme în ceea ce priveşte comanda WIPEOUT: obiectele pentru care se aplica comanda nu reflectau culoarea fundalului şi utilizatorul nici nu putea ascunde conturul. Problemele acestea au fost acum rezolvate. 
	 Sistemul de axe este reprezentat corect, indiferent de culoarea fundalului.
	 Existau unele probleme în ceea ce priveşte afişarea fundalului unui text când acesta avea aceeaşi culoare ca fundalul ecranului. Aceste probleme au fost corectate.
	 Comanda LISTĂ se aplică acum corect pentru definiţiile atributelor. Advance CAD 2015.1 oferă utilizatorului posibilitatea de a aplica comanda LISTĂ  pentru orice definiţie a unui atribut din desen. 
	 Problemele legate de afişarea barelor de instrumente şi importul unui meniu personalizat folosind TOOLBARLOAD au fost rezolvate pentru această versiune de Advance CAD.
	Variabila de sistem BKGCOLOR care trebuie să definească culoarea fundalului pentru un desen este acum citită corect (acesta conţine valori de la 0 la 255).
	 Comanda "Întrerupe" folosită pentru elemente liniare se aplică corect acum. 
	 Crearea şi redenumirea planşelor este acum posibilă şi pe Windows 8.
	 Comportament îmbunătăţit atunci când se selectează toate elementele (folosind Ctrl + A) de la un model Multiuser Master.
	 Acum este posibil să se copieze elemente într-un model când opţiunea OSNAP este activată. 
	 În desene de Autodesk Advance Steel deschise cu _recover, partea grafică este acum corect afişată.
	 Au fost făcute corecţii la redare pentru cazuri particulare 
	 Desenul este acum complet afişat în interiorul ferestrei de redare rezultate.
	 Redarea unui model de dimensiuni mari este acum posibilă fără erori.
	 Au fost făcute îmbunătăţiri la deschiderea desenelor de dimensiuni mari (cazuri particulare).

