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Noutăți 
 

1: Prezentare nouă a interfeţei 
Interfaţa a fost transformată într-un design nou, atractiv: butoanele pentru comenzi şi entităţile de desenare sunt 
acum mai vizibile pe un fundal deschis. 

 Rezoluţiile pentru panglici şi barele de instrumente au fost modificate şi îmbunătăţite în Advance CAD 
2016 şi acum ies în evidenţă faţă de tema interfeţei. 

 

2: Documentaţie ajutătoare nouă şi îmbunătăţită 
Advance CAD 2016 oferă utilizatorilor o documentaţie ajutătoare nouă şi actualizată, care conţine toate 
comenzile adăugate în ultimele versiuni. Noile fişiere cu informaţii ajutătoare oferă utilizatorilor explicaţii 
detaliate despre toate posibilităţile şi opţiunile oferite de diverse functionalităţi. 

3: Proprietatea de TRANSPARENŢĂ a fost adăugată 
Folosind Advance CAD 2016, utilizatorii au posibilitatea de a schimba transparenţa pentru toate entitățile 
din proiect. 

 Această proprietate este deosebit de utilă pentru hașuri solide şi se pot desena obiecte 
transparente in proporție de până la 90%. 

 Proprietatea de transparenţă oferă utilizatorilor posibilitatea de a crea desene gata de prezentare. 

 



Noutăți în Advance CAD 2016 

6  

 În plus faţă de fereastra 'Proprietăți', valoarea pentru transparenţă poate fi găsită de asemenea, în 
dialogul "Gestionar Stare Strat". Acesta este folosit pentru a crea un strat şi pentru a specifica sau 
actualiza proprietăţile de transparenţă. 

 
Odată cu proprietatea de transparenţă, s-au adăugat și alte variabile de sistem: 

 TRANSPARENCYDISPLAY - activează/dezactivează afişarea transparenţei pentru obiecte în zona de 
desenare. 

 CETRANSPARENCY - controlează valoarea pentru transparenţă atribuită obiectelor noi. 
 HPTRANSPARENCY - controlează valoarea pentru transparenţă atribuită obiectelor noi de tip hașură. 

4: Comanda ETRANSMIT a fost inclusă 
În versiunea Advance CAD 2016 este disponibilă noua comandă ETRANSMIT. Această comandă creează cu 
uşurinţă pachete pentru transmis, care, în mod implicit, sunt fişiere Zip. 

 Arhivarea în format ZIP creează un pachet unic, ordonat, compact gata pentru expediere prin e-mail. 
Acesta conţine toate fisierele în format DWG, DGN, DWF şi PDF, împreună cu imagini raster, fişiere 
cu fonturi şi tabele cu stiluri de plotare. 
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5: Variabila PLINECONVERTMODE a fost implementată 
Pe lângă posibilitatea de a converti curbele tip spline în polilinii, o nouă variabilă de  sistem, numită 
PLINECONVERTMODE, a fost, de asemenea, adăugată. Valoarea implicită este 0. 

 Această variabilă de sistem specifică metoda utilizată în convertirea curbelor tip spline in polilinii: 

0 - poliliniile sunt create din segmente liniare 

1 - poliliniile sunt create din segmente de arc 

 
 

Curba tip spline înainte 
de convertire 

Curba tip spline convertită în polilinie: 
PLINECONVERTMODE = 0 

Curba tip spline convertită în polilinie: 
PLINECONVERTMODE = 1 

6: Comanda RESETBLOCK este disponibilă 
În această nouă versiune de Advance CAD a fost implementată comanda RESETBLOCK.  

 Aceasta permite utilizatorilor să reseteze una sau mai multe referinţe de tip bloc dinamic la 
valorile implicite ale definiţiei blocului. 

 După aplicarea comenzii, în linia de comandă apare un mesaj în legatură cu numărul de blocuri 
care au fost resetate.   

7: Mai multe formate de imagini pot fi încărcate în Advance CAD 2016 
Începând cu Advance CAD 2016, utilizatorii pot ataşa şi imagini cu una din următoarele extensii: *. ECW, *. 
ERS şi *. NTF.  
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8: O nouă comandă pentru sincronizarea atributelor: ATRSINC 
Odată cu lansarea versiunii 2016, Advance CAD conţine o comandă care actualizează referinţele de tip bloc cu 
valorile noi şi modificate pentru atributele dintr-un bloc specificat. 

 Comanda ATRSINC elimină orice format sau proprietate modificate folosind comanda ATREDIT.  
 De asemenea, şterge orice date extinse asociate cu blocul care ar putea afecta blocurile dinamice şi 

blocurile create de alte aplicaţii. 

9: Comandă suplimentară: APLATIZARE 
Noua comandă APLATIZARE converteşte entităţile tridimensionale  în reprezentări de tip proiecţie 2D.  

 Toate entităţile selectate sunt proiectate în planul SCU curent, care nu este neaparat paralel cu planul 
SCU Global,  XOY. 

 

A. Selectaţi entitatea pe care doriţi 
să o aplatizaţi. 

Rezultat 

  
 Comanda APLATIZARE are ca rezultat obiecte 2D care păstrează straturile originale, tipurile de linii, 

culorile şi tipurile de obiecte, acolo unde este posibil.  
 Utilizaţi comanda APLATIZARE pentru a crea un desen 2D pornind de la un model 3D, sau pentru a 

forţa grosima şi înălţimea obiectelor selectate să fie 0. 

10: O nouă proprietate: posibilitatea de copiere a planşelor 
În dialogul Explorare Advance CAD, o nouă posibilitate a fost adăugată pentru a permite copierea 
planşelor dintr-un desen în altul.  

 Această proprietate vine în ajutorul utilizatorului, întrucât noile ferestre de vizualizare copiate vor fi 
deja populate cu partea corespunzătoare din proiect şi la aceeaşi scală ca şi originalul.  

 Utilizatorii pot folosi, de asemenea, acest instrument pentru a "trage" elemente de tip bloc dintr-un 
desen în altul. 

11: Comanda "Comutare ferestre" a fost adăugată în Ribbon 
Utilizatorii au acum posibilitatea de a comuta între mai multe desene deschise, în acelaşi timp folosind butonul 
special conceput pentru acest scop.  

 
 

  Când este accesată comanda "Comutare ferestre" , se afişează o listă cu toate desenele deschise şi 
utilizatorii pot alege care dintre acestea să fie adus în faţă. 
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12: Comanda SCU a fost adăugată în Ribbon 
Utilizatorii pot accesa acum comanda SCU direct din ribbon, prin noua iconiţă adăugată în fila Vedere, 
panoul SCU: 

  

13: A fost inclusă caseta de dialog pentru comanda PDFATTACH 
O nouă fereastră de dialog care permite utilizatorilor să particularizeze cu uşurinţă operaţia de ataşare a 
fişierelor tip PDF este acum disponibilă. 

 După accesarea dialogului aferent comenzii PDFATTACH, formularul de mai jos va apărea şi 
utilizatorii pot defini toate proprietăţile pentru fişierul PDF care trebuie ataşat desenului. 
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14: Valorile pentru atribute sunt acum editabile în dialogul de Proprietăţi 
Caseta de dialog "Proprietăţi" conţine acum un câmp în care utilizatorii pot edita valorile atributelor 
conţinute într-un bloc. 

15:Proprietatea "Suprascriere text" pentru toleranță are acum un buton de căutare 
Folosind Advance CAD 2016, opţiunea "Text override" din fereastra de proprietăţi are un buton de căutare care 
deschide caseta de dialog "Toleranţă Geometrică".  

16: Comanda PAN a fost implementată în modul Previzualizare 
Una dintre noile funcţionalităţi introduse de versiunea 2016 de Advance CAD este abilitatea de a folosi 
comanda PAN (apăsând butonul din mijloc) în modul Previzualizare. 
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Îmbunătățiri 
 

1: Îmbunătățiri ale vitezei de lucru 
 Au fost făcute mai multe optimizări în ceea ce priveşte viteza pentru redesenarea obiectelor, precum 

şi pentru salvarea unor desene de dimensiuni mari. 
 Pentru anumite desene (care conţin obiecte blocate incluse în selecţii), viteza pentru schimbarea unor 

proprietăţi cum sunt stratul, culoarea, tipul de linie, grosimea liniei a crescut semnificativ. Pentru 
desene care conţin referinţe externe ataşate, viteza de editare a proiectului a fost îmbunătăţită. 
Operaţia de selecţie, împreună cu alte comenzi, acum funţionează considerabil mai repede.  

2: Comenzi 
 În această versiune de Advance CAD, utilizatorii pot aplica comanda OFFSET pe o entitate complexă 

de tip spline şi desenul rezultat are un grad de precizie ridicat. 

 
 

 Opţiunea "Freeze" inclusă în comanda LAYBYENT folosită pentru entitățile incluse într-o referinţă 
externă a fost îmbunătăţită şi acum este aplicată corect pentru toate tipurile de entităţi. 

 Au fost corectate erorile care apăreau atunci când utilizatorul încerca să creeze anumite entităţi 
(cercuri, elipse). 

 Au fost corectate câteva probleme legate de datele introduse pentru comenzile FILLET şi CHAMFER. 
În plus, ambele comenzi aplicate pe mai multe entități deodată crează acum un singur obiect în 
desen.  

 În Advance CAD 2016, editarea coordonatele pentru mai multe linii deodată, folosind un SCU diferit 
de SCU Global, afişează desenul în poziţia corectă.  

 Existau câteva situaţii pentru care comanda de editare a unei polilinii nu era realizată corect. Au fost 
făcute îmbunătăţiri în ceea ce priveşte aplicarea acestei comenzi pentru polilinii.  

 Comanda ÎNTRERUPE este acum aplicată corect pentru curbele închise. 

3: Hașuri 
 Proprietăţile haşurilor (inclusiv culoarea) sunt acum copiate corect la alte entităţi. 
 Comanda pentru editarea haşurilor a fost corectată şi poate fi aplicată pentru diferite entități haşurte.   
 Modelul de haşură "Solid" funcționează acum în modul așteptat pentru diferite contururi.  
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4: Cote 
 Problemele privind asociativitatea cotelor (mai ales cele legate de mutarea şi copierea acestor entităţi) 

au fost rezolvate pentru Advance CAD 2016. 
 Posibilitatea de a şterge liniile auxiliare pentru anumite cote este acum disponibilă şi aplicată corect în 

cadrul desenelor.  
 Utilizatorii nu aveau posibilitatea să deconecteze cotele asociate complet. Operația este acum posibilă 

pentru aceste entităţi în cadrul desenelor. 
 Asociativitatea cotelor liniare folosite în interiorul blocurilor a fost îmbunătăţită semnificativ pentru 

această versiune de Advance CAD. Aceste îmbunătățiri includ, printre altele, posibilitatea de a folosi 
comanda _DIMCONTINUE pentru cote în modul așteptat. Îmbunătăţirile se referă şi la asociativitatea 
tuturor tipurilor de dimensiuni atunci când sunt create între o entitate de desenare şi un bloc.  

5: Blocuri dinamice 
 Au fost făcute multe îmbunătăţiri în ceea ce priveşte comportamentul blocurilor dinamice: dimensiunile 

asociate cu entităţi din cadrul blocului (linii, polilinii) sunt acum corect modificate, întinse, mutate sau 
copiate atunci când blocul dinamic este actualizat.  

 Asociativitatea cotelor nu mai este anulată atunci când valorile pentru diverşi parametri din bloc sunt 
modificate.  

 Haşurile din cadrul unui bloc dinamic acum reacționează corect la orice modificări efectuate pe 
entitatea principală. Asociativitatea haşurilor este, de asemenea, respectată după editarea 
parametrilor din cadrul blocului.  

 Comanda de curățare este acum aplicată corect pentru blocuri dinamice (blocurile folosite nu mai sunt 
afectate de această comandă) 

 Comanda de întindere folosită pentru blocuri dinamice acum funcţionează corespunzător.  
 Punctele de prindere folosite pentru editarea blocurilor dinamice sunt acum corecte din punct de 

vedere grafic.   
 Problemele legate de posibilitatea de editare a parametrilor în interiorul blocurilor dinamice au fost 

corectate pentru Advance CAD 2016.  
 Constrângerile utilizate în interiorul blocurilor dinamice sunt corect aplicate şi pot fi modificate după 

cum se doreşte. Îmbunătăţirile se referă la următoarele aspecte: constrângeri liniare, verticale, 
orizontale, de tip diametru şi rază. 

 Comanda Anulare acum funcţionează corespunzător atunci când este utilizată după schimbarea 
valorilor pentru parametri în blocuri dinamice.  

 Constrângerea de coincidenţă este acum recunoscută şi luată în considerare în interiorul unui bloc 
dinamic. 

 Cota unghiulară prin 3 puncte acum funcţionează corect în interiorul unui bloc dinamic. 
 Utilizatorii au acum posibilitatea de a redenumi blocurile dinamice şi modificările sunt actualizate fără 

nicio problemă. 

6: Referinţe PDF  
 Au fost făcute corecţii pentru cazuri specifice de ataşare a documentelor de tip PDF. Culorile din 

fişierul original PDF sunt acum păstrate şi afişate corect în cadrul desenului. 
 Au fost făcute mai multe îmbunătăţiri cu privire la calitatea imaginilor care rezultă din editarea fişierelor 

PDF în interiorul unui desen.Proprietăţile "Contrast" şi "Estompare"  pot fi acum modificate cu 
rezultate optime.  
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7: Referinţe externe 
 La inserarea unor desene ca referinţe externe, punctele de acroşare obiect referitoare la entitățile din 

desene nu puteau fi obținute. Această problemă este acum corectată. 
 Formatul implicit pentru fișiere la inserarea unei referințe externe utilizând dialogul de Explorare Advance 

CAD este acum DWG în loc de DWF. 
 Utilizatorii au întâmpinat mai multe probleme legate de încărcarea fişierelor care conțin ataşamente ca 

referințe externe. Problemele nu mai apar pe această versiune de Advance CAD. 
 Modificările in legătură cu numele desenului de referință sunt acum posibile pentru referintele externe.  
 Un mesaj de reîncărcare apare acum pentru o referinţă externă reataşată. 

8: Puncte de prindere 
 Existau unele probleme cu privire la mutarea punctelor de prindere in lungul axei Z a desenului. 

Problemele apăreau fie atunci când se lucra în planul (XOY), sau când modul ORTHO era activat. În 
versiunea curentă, aceste situaţii nu mai apar şi toate punctele de prindere pot fi mutate in lungul axei 
verticale fără nicio problemă. 

 La ataşarea unui fişier PDF în lungul axei Z, punctele de prindere au acum valorile corespunzătoare 
pentru toate coordonatele.  

 Pentru anumite desene, existau unele probleme cu privire la posibilitatea de editare a poliliniilor 
folosind punctele de prindere. Aceste probleme nu mai apar pe această versiune de Advance CAD.  

9: Blocuri și atribute 
 Au existat unele probleme cu privire la copierea dintr-un desen în altul a blocurilor care conţin text. 

Aceste probleme au fost rezolvate şi efectuarea operaţiilor de copiere/lipire se realizează acum cu 
succes. 

 Au fost făcute îmbunătăţiri legate de comanda de definire atribute pentru anumite situaţii, iar datele 
sunt acum corect stocate în atribut. 

 Comanda ATREDIT permite acum editarea rapidă a tuturor atributelor din interiorul unui bloc. 
 Au fost făcute corecţii cu privire la factorul pentru lăţimea textului in interiorul blocurilor dintr-un desen.  

10: Îmbunătățiri de imprimare 
 Pentru anumite desene, modul Previzualiare Imprimare nu era corect. Aceste probleme au fost 

corectate şi afişarea desenului este acum corespunzătoare. 

11: Ferestre de vizualizare 
 Pentru anumite desene, operaţia de zoom în interiorul unei ferestre de vizualizare nu se efectua 

corect şi desenul nu era afişat în funcţie de modificările făcute. Aceste probleme legate de redesenare 
au fost rezolvate pentru Advance CAD 2016. 

12: Straturi 
 În versiunile anterioare, la accesarea dialogului Explorare Straturi, existau unele caractere speciale 

care nu se puteau folosi în cadrul descrierii straturilor. Această problemă nu se mai apare şi 
descrierea poate fi editată corect. 

13:Fereastra "Opțiuni" 
 Barele de derulare pot fi acum activate din fila Afișare a casetei de dialog Opţiuni şi sunt utilizate 

corect în desen. 

14: Fereastra "Culoare" 
 Au fost făcute corecţii privind selectarea anumitor culori din panoul de control. 
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15: Tipuri de linie 
 Existau unele probleme la selecţia unui nou tip de linie într-un desen. Problemele au fost corectate 

pentru Advance CAD 2016. 
 Pentru anumite desene, grosimea liniei nu era afişată în funcţie de setările alese. Au fost făcute 

corecţiile necesare şi afişarea desenului este acum completă.  

16: Variabile de sistem 
 Variabilele de sistem LTSCALE şi THICKNESS se actualizează acum corect în funcţie de valorile 

introduse în caseta de dialog Proprietăţi.  
 Valorile pentru XCLIPFRAME pot fi acum schimbate şi modificările sunt aplicate corect. 

17: Interfaţa personalizată 
 Datele introduse greşit de către utilizatori acum oferă mesaje complete şi uşor de înţeles, sugerând 

datele de intrare corecte sau marcând erorile curente. 
 Corectări şi îmbunătăţiri au fost făcute si cu privire la comportamentul unor comenzi şi scurtături din 

Advance CAD. Toate comenzile funcţionează acum conform aşteptărilor.  
 Exista o problemă referitoare la schimbarea folderului pentru fişierele temporare din Advance CAD: 

Calea fişierelor nu era luată în considerare de opţiunea de salvare automată, care salva încă în 
folderul temporar de Windows. Această problemă a fost corectată pentru Advance CAD 2016.  

 Existau anumite probleme de afişare la deschiderea unui desen în Advance CAD folosind două 
monitoare. Desenele se deschid acum corect când utilizatorul are acest tip de configuraţie pentru 
calculator.  

 Pentru această versiune de Advance CAD pot fi folosite două monitoare cu rezolutii diferite şi 
desenele sunt afişate corect pe ambele ecrane. 

 Advance CAD oferă acum date de intrare îmbunătăţite pentru mai multe comenzi, inclusiv: _MVIEW, 
_DVIEW, _EDITEDATA, _PEDIT. 

18: Texte 
 Comanda de căutare pentru texte a fost îmbunătăţită şi opearţia de zoom se realizează corect pentru 

textul dorit.  
 Au fost făcute îmbunătăţiri cu privire la editarea unei entități Mtext şi rezultatul este afişat corect în 

desen.  

19: Puncte de acroșare obiect 
 Existau o serie de probleme legate de utilizarea punctelor de acroşare obiect pe o entitate de tip 

spline, care acum au fost corectate. 
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