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Nowości w Service Pack 1 CADKON+ 2021
Service Pack 1 CADKON+ 2021 zawiera ulepszenia i poprawki dla CADKON+ ARCHITECTURE,
CADKON+ RC i CADKON+ BASIC wersje 2021.

Jest przeznaczony dla wszystkich licencji komercyjnych CADKON+ 2021 (wersja 21.0.0074). Są to
instalacje pobrane (lub udostępnione na nośniku) przed 15 Października 2020, czyli datą wydania
Service Pack 1. Instalacje pobrane po tej dacie zawierają już dodatek Service Pack 1, dlatego nie
trzeba go instalować osobno. Dokładną wersję zainstalowanego CADKON+ można zweryfikować
poleceniem „_CKABOUT” lub „AbRcAbout” bezpośrednio w CADKON+.
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Ogólne informacje o instalacji dodatku Service Pack
CADKON+ Service Pack jest częścią instalatora online CADKON+. Niezależnie od zainstalowanej już
wersji CADKON+ 2021, aktualizacja online programu wykona aktualizacje wszystkich wymaganych
plików do ich najnowszych wersji.
Instalacja Service Pack odbywa się przy użyciu zaktualizowanego pliku .exe CADKON+ 2021
(SetupCadkonPlus_2021.exe). Po uruchomieniu pliku .exe program instalacyjny automatycznie ustali,
czy CADKON+ 2021 jest zainstalowany, czy nie i zaoferuje jedną z następujących opcji:


Zaktualizuj CADKON+ (w przypadku znalezienia starszej wersji niż CADKON+ 2021 na danym
komputerze)



Zainstaluj CADKON+ (w przypadku, gdy nie znaleziono na danym komputerze starszej wersji
niż CADKON+ 2021)
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Skonfiguruj CADKON+ (w przypadku, gdy aktualizacja programu nie jest dostępna, a na
komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja CADKON+ 2021)

Instalacja na komputerze z już zainstalowanym CADKON+ 2021
Otrzymałeś plik instalacyjny SetupCadkonPlus_2021.exe
jako link w wiadomości e-mail od firmy Graitec lub możesz
go pobrać ze strony www.cadkon.eu.
W celu pobrania ze strony www.cadkon.eu musisz się zalogować (zarejestrować) i przejść do sekcji „MÓJ
CADKON+“  „Dokumenty i aktualizacje“.

www.cadkon.eu
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Proces instalacji
Jeśli na komputerze jest już zainstalowany program CADKON+ 2021, wykonaj następujące czynności:
1. Pobierz zaktualizowany plik instalacyjny SetupCadkonPlus_2021.exe.
2. Zamknij CADKON+.
3. Uruchom pobrany plik SetupCadkonPlus_2021.exe.
4. Kliknij „Zaktualizuj CADKON+“ i kontynuuj instalację.
5. Po zakończeniu instalacji kliknij „Zakończ“.

Ważne: Aktualizacji programu nie można odinstalować oddzielnie.
Uwaga: Po zainstalowaniu Service Pack 1, dodatek Słowacki (dodatek modyfikujący dane wyjściowe
CADKON+ Architecture na język Słowacki) również zostanie zaktualizowany.
Weryfikacja wersji Service Pack 1
Jeśli potrzebujesz zweryfikować zainstalowaną wersję Service Pack 1, wykonaj następujące czynności:
1. W menu START (Windows) przejdź do Panel Sterowania/Programy/Programy i funkcje.
2. Na liście wszystkich zainstalowanych programów znajdź CADKON+ 2021.1. W szczegółach
rekordu znajduje się etykieta wersji 21.1.32 i data instalacji.

Instalacja na komputerze bez CADKON+ 2021
Możesz zainstalować CADKON+ 2021 na komputerze bez
zainstalowanego wcześniej programu używając
zaktualizowanego pliku .exe SetupCadkonPlus_2021.exe,
który otrzymałeś jako link w wiadomości e-mail od firmy
Graitec lub możesz pobrać ze strony www.cadkon.eu.
Aby pobrać program ze strony www.cadkon.eu, musisz się zalogować (zarejestrować) i przejść do sekcji
„MÓJ CADKON+”.
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Instrukcję instalacji możesz znaleźć w Podręczniku Instalacyjnym, który jest dostępny po uruchomieniu
instalacji CADKON+.
Uwaga: Instalacja na nowym komputerze przy użyciu pliku .exe SetupCadkonPlus_2021.exe zawsze
wykona nową czystą instalację, która obejmie wszystkie oficjalnie wydane aktualizacje programu (Service
Pack, Hotfix itd.).
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Nowości dla CADKON+ ARCHITECTURE

Zestawienia pomieszczeń
 Po ponownym przyłączeniu zestawienia odłączonego wcześniej pomieszczenia wg piętra,
zestawienie zostanie zaktualizowane automatycznie.
 Pozycja sumująca powierzchnie obiektu została usunięta z kilku szablonów pomieszczeń i
dokonano niewielkich zmian w ustawieniach wyświetlanych kolumn.
Edycja otoczek
 Znaczne przyspieczenie edytowania otoczek w dużych projektach. Podczas edycji otoczek i
zapisywania zmian we wszystkich otoczkach o tej samej etykiecie, program przetwarza dane
do 10 razy szybciej niż w poprzednich wersjach.

Nowości dla CADKON+ RC

Nowe polecenia do kontrolowania widoczności prętów w przekroju
Pojawiły się 3 nowe polecenia, które pozwalają kontrolować prezentację prętów w przekrojach,
podobnie jak polecenie „Edytuj prezentację prętów“ (AbRcBarCutModif).




„Niewidoczne pręty w przekroju“ (AbRcBarCutVisibilityOff)
Wybrane pręty, niezależnie od numeru pozycji, stają się niewidoczne, ale tylko wybrane
pręty/obiekty.
„Izoluj pręty w przekroju“ (AbRcBarCutIso)
Pręty w przekrojach, w których wybrany pręt się znajduje, stają się niewidoczne –
z wyjątkiem wybranego obiektu.
„Pokaż wszystkie pręty w przekroju“ (AbRcBarCutVisibilityOn)
Po wybraniu przekroju 2D (ramka lub kontur) wszystkie niewidoczne pręty staną się
widoczne, tak jak po wybraniu Wszystko widoczne w oknie dialogowym „Widoczność pręta
w przekroju“ (polecenie AbRcBarCutModif).

Powyższe nowe polecenia nie mają jeszcze własnych ikon, możesz ich używać za pomocą poleceń
alias.
Usuwanie niegraficznych obiektów PROXY
Dostępne jest nowe polecenie AbRcDeleteDict, które umożliwia usuwanie z rysunku
niegraficznych obietów zastępczych po użyciu polecenia Rozbij obiekty RC+. Umożliwia to otwarcie
rysunku w programie AutoCAD bez ostrzeżenia o obecności obiektów zastępczych.
Otwarcie rysunków z nowszej wersji programu
Podczas próby otwarcia rysunku z przyszłej wersji, pojawią się informacje o wersji, w której ten
rysunek został otwarty i nie będzie niekontrolowanego zamknięcia aplikacji.
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Zużycie pamięci RAM podczas zmiany widoków
Zarządzanie pamięcią RAM zostało ulepszone podczas zmiany widoku 3D rysunku.

Rozwiązane wspólne problemy dla CADKON+ ARCHITECTURE, RC
and BASIC

Ogólne
 Losowy błąd programu podczas otwierania rysunku i używania funkcji Wstecz, jeśli rysunek
zawiera odnośniki zewnętrzne i wyświetlany jest Menedżer odnośników zewnętrznych.
 Nieprawidłowo zorientowane punkty węzłów linii, jeśli rysunek zawiera obrócony układ
współrzędnych.
 Złożone podglądy rodzajów linii nie są wyświetlane w oknie dialogowym Dodaj rodzaj linii.
 Błąd programu podczas próby otwarcia rysunku z historii otwartego projektu, jeśli plik
z rysunkiem został zmieniony lub usunięty.
 Powtarzający się cyklicznie błąd „Nie można naprawić bazy danych“ przy próbie dwukrotnego
otwarcia tego samego rysunku.
Zgodność DWG
 W przypadku specyficznej zawartości rysunku DWG, nieotwieralny rysunek DWG oznaczony
„SavedWithErrors“ jest tworzony po użyciu polecenia „_AUDIT“ i zapisaniu rysunku w
formacie DWG 2013 i starszym.
 Niektórych typów rysunków DWG nie można otworzyć, podczas gdy ten sam rysunek można
otworzyć w poprzedniej wersji.
Menedżer treści
 Tekst „String $$$@@@ not in DB“ jest wyświetlany w oknie dialogowym stanu warstwy
podczas próby zmiany nazwy lub edycji stanu warstw.
 Błąd programu podczas próby skopiowania zdefiniowanego układu między rysunkami.
 Błąd programu podczas próby usunięcia skopiowanego układu.
 Nieprawidłowe sortowanie listy warstw po przełączeniu między modelem a układem.
Szybki wybór
 Błąd programu podczas zmiany typu filtru obiektów, gdy operator jest ustawiony na
„Wybierz wszystko“.
Rysunek
 Błąd programu podczas wstawiania bloku z atrybutami, gdy zmienna “ATTDIA“ = 1.
 Jeśli bieżący rysunek zawiera aktywny filtr warstw, podczas wstawiania bloku lub Xrefa
wyświetlana jest cyklicznie informacja, że nowo utworzona warstwa nie odpowiada
bieżącemu filtrowi warstwy.
www.cadkon.eu
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Edytowanie
 Losowy błąd programu podczas zmiany koloru wybranych obiektów.
Opisy
 Skróty klawiszowe CTRL+SHIFT+strzałki nie działają poprawnie w Mtext (tekst akapitowy) i
Dtext (tekst wierszowy). Skróty zawsze zaznaczają dwa słowa.
Bloki i atrybuty
 Brakuje podstawowych poleceń, takich jak Kopiuj, Zaznacz wszystko itp. w menu
wyświetlanym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w oknie dialogowym „Edytuj
atrybuty“ (polecenie „_ATTEDIT“).
Eksport
 Podczas eksportowania modelu 3D do formatu STL ustawienie wygładzania z pomocą
zmiennej „FACETRESS“ jest ignorowane.
Drukowanie i Układ
 Podczas drukowania do formatu PDF na drukarkach wirtualnych i drukarkach Microsoft PDF
wynikowy plik PDF jest odwrócony.
 Podczas drukowania na drukarkach fizycznych wszystkie rysunki są odwrócone.
 Po wydrukowaniu rysunku przy użyciu gotowych drukarek do formatu PDF/PNG/JPG,
wartości krawędzi rysunku są zmieniane.

Rozwiązane problemy dla CADKON+ Architecture

Opisy pomieszczeń
 Niefunkcjonalny wybór koloru w oknie dialogowym Definicja opisu pomieszczenia.
 Nieprawidłowe wyświetlanie podświetlenia powierzchni pomieszczenia na rysunku, jeśli
obwiednia zawiera łuk.
 Menedżer opisu nie pozwala wprowadzić wartości elementów mieszkań i stref.
Etykiety pomieszczeń
 Nieprawidłowo wyrównane nagłówki i niepoprawnie scalone komórki niektórych kolumn
podczas generowania zestawień na rysunek.
 W przypadku wielu pomieszczeń w różnych strefach w jednym mieszkaniu, sumaryczna
pozycja jest liczona nieprawidłowo.
 Gdy nazwa mieszkania lub strefy zawiera symbol „ , “ pomieszczenie nie jest następnie
raportowane w zestawieniu pomieszczeń mieszkania lub wg strefy.
 Zestawienie pomieszczeń wg piętra nie jest aktualizowane po zmianie elementu mieszkania
lub strefy.
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Biblioteka szablonów
 Szablon z wymiarami nie może być zapisany w bibliotece, wymiary nie są zapisywane.
 W określonych przypadkach aktualizacja szablonu zgodnie z biblioteką lub rysunkiem nie
działa (gdy szablon zawiera wymiar).
Otoczki
 Podczas korzystania z Menedżera otoczek, w określonych przypadkach, wybrane otoczki są
duplikowane.

Rozwiązane problemy dla CADKON+ RC























Naprawiono błąd powodujący pojedyncze błędy w definicji pręta podczas wprowadzania
numeru elementu.
Naprawiono problem z niewidocznością pręta podczas nieodpowiednich ustawień czcionek.
Rozwiązano problem z poleceniem WBLOCK, który nie działał z obiektami CAD.
Naprawiono błąd podczas ustawiania koloru wypełnienia szalunku.
Naprawiono problem w oknie dialogowym Parametry Rysunku Pręta z niefunkcjonalnym
przyciskiem do ustawiania koloru tekstu i koloru linii.
Naprawiono problem polagający na tym, że w zestawieniu brakowało pionowych linii, gdy na
rysunku znajdował się element o zerowej długości pręta.
Naprawiono problem ze słabym przycinaniem/wydłużaniem elementów w rzędzie łukowym.
Naprawiono problem z brakiem odniesienia do etykiety dla rysunków utworzonych w
CADKON RCD.
Naprawiono problem z rozmieszczaniem elementów po łuku, w którym pojawiała się
informacja „określona odległość między elementami jest większa niż maksymalna“.
Naprawiono problem z wstawianiem przekroju promieniowego i kołowego.
Naprawiono problem z uszkodzeniami rysunków, które były zapisywane z rozszerzeniem
_SavedWithErrors.
Naprawiono problem z wyświetlaniem obiektów CADKON+ RC w programie AutoCAD.
Naprawiono problem z wyświetlaniem nieprawidłowej liczby prętów w zestawieniu, mimo
nadpisania jej ilości w ustawieniach. Jeśli dany element występował w większej liczbie
szalunków i liczba wystąpień została nadpisana to program ignorował wartość 0, podając
rzeczywistą liczbę prętów.
Naprawiono błąd powodujący awarię podczas definiowania elementu w postaci spinki, jeśli
punkty były definiowane na tym samym pręcie.
Naprawiono błąd powodujący awarię polegający na jednoczesnej zmianie średnicy i rozstawu
prętów, jeśli na rysunku było wiele rzędów z różnymi rozstawami.
Naprawiono problem z zestawieniem elementów o zmiennej długości, który polegał na tym,
że jeśli typ opisu zmiennego przekroju nie został wybrany w oknie dialogowym Kolumny
tabeli (lista rozwijana w wierszu Przekroje), schemat pręta znikał po włączeniu wiersza
Całkowita długość.
Rozwiązano problem z funkcją Słupa, która w niektórych przypadkach tworzyła zielony blok
elementu, aby uwzględnić wcześniej utworzony element.
Naprawiono problem z funkcją rozłożenia obiektów RC, która nie uwzględniała ustawienia
zakresu przycinania 2D.
Naprawiono awarię podczas tworzenia otworu w obiekcie żelbetowym.
Naprawiono problem z aktualizacją opisu kształtu pręta po przycięciu rzędu prętów.
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Wsparcie techniczne
W przypadku problemów technicznych z instalacją lub funkcjonalnością CADKON+ prosimy o kontakt
z naszym działem pomocy technicznej.
Zaloguj się http://helpdesk.cadkon.eu/
Rejestracja http://helpdesk.cadkon.eu/Registration/Index
Zapomniałeś hasła http://helpdesk.cadkon.eu/Account/ForgotPassword

CADKON i logo CADKON są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do AB Studio
Consulting+Engineering s.r.o.
Wszystkie inne marki, nazwy produktów i znaki towarowe należą do ich właścicieli.
© Prawa autorskie 2020 AB Studio Consulting+Engineering s.r.o.
Stworzony przez GRAITEC s.r.o. 15.10.2020
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