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Advance CAD 2017 R2 

 
 
W tym dokumencie opisano ulepszenia wprowadzone w dodatku Service Pack 1 dla 
programu Advance CAD 2017 R2. 
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USPRAWNIENIA 

1: PAMIĘĆ/ZWIĘKSZENIE PRĘDKOŚCI 

• Wprowadzono ulepszenia powodujące zwiększenie szybkości działania podczas selekcji 
dużej liczby obiektów na rysunku. 

• Znacznie zmniejszyła się ilość pamięci używanej przez Advance CAD 2017 R2 podczas 
wczytywania projektu. 

2: MODELOWANIE 2D I 3D 

• Bloki zawierające różne skale zostały wyłączone z polecenia _REFEDIT: Nie można 
użyć polecenia REFEDIT na niejednorodnie skalowanym bloku". 

• Polecenie CONVERTPSTYLE jest już wykonywane prawidłowo, konwertując bieżący 
rysunek do stylów wydruku. 

• Operacje, takie jak zaokrąglanie i fazowanie obiektów są teraz wykonane z większą 
dokładnością. 

• Skorygowano kilka problemów związanych z przyciąganiem kursora do linii. 
• Obiekty typu splajn mogą być teraz rozciągane bez problemów. 
• Wprowadzono usprawnienia pozwalające uniknąć problemów występujących podczas 

zapisu dla niektórych rysunków. Problemy nie pojawiają się na tej wersji Advance CAD. 

3: KRESKOWANIA 

• Polecenie ENTPROP jest poprawnie stosowane dla obiektów do kreskowania. 
• Naprawiono problemy występujące, gdy użytkownik próbował zmienić obwiednię 

kreskowania za pomocą uchwytów wielofunkcyjnych. 

4: BLOKI 

• Naprawiono problemy związane z wyświetlaniem obiektów bloku po użyciu polecenia 
_AUDITGRAPHICS. 

• Ostatnie ustawienia stosowane w oknie zapisu bloku są teraz zapamiętywane do 
następnego użycia aplikacji. 

• Zmiana parametrów wewnątrz bloków dynamicznych po ponownym wstawianiu bloku do 
rysunku wykonywana jest zgodnie z oczekiwaniami. 
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5: WARSTWA & RZUTNIA 

• Rozwiązano problemy, które występowały podczas próby zamknięcia aplikacji po 
zmianie kolorów warstw. 

• Uchwyty rzutni są teraz poprawnie wyświetlane podczas edytowania rzutni. 

6: INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 

• W oknie dialogowym właściwości listy zawierające warstwy, rodzaje linii i szerokości linii 
są teraz sortowane według nazwy, po zaznaczeniu więcej niż jednego obiektu. 

• Instalowanie Advance CAD na systemie Windows 10 jest teraz wykonywane poprawnie 
zgodnie ze ścieżką C:\Program Files\Common Files\Graitec. 
Ponadto został rozwiązany problem z wyświetlaniem nazwy i ścieżki rysunki na belce 
górnej, który nie pojawiał się na Windows 10. 

• Poprawiono problemy dotyczące importu profilu z poprzedniej wersji do bieżącej wersji 
Advance CAD.Te problemy już nie występują i importowanie profili ze starszych wersji 
odbywa się bez żadnych problemów. 


