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Děkujeme za stažení ZWCADu 2017 SP3.1

květen 2017
Drazí přátelé,

jsme hrdí že smíme představit ZWCAD 2017 SP3.1, nejnovější verzi našeho produktu ZWCADu. 
SP3.1 je verze s vylepšenou stabilitou a efektivitou. Věříme že vylepšení funkčnosti a API Vám 
pomůže být produktivnější.

Tato verze poskytuje stabilitu a účinější testování, vylepšení, opravy chyb a omezení 
v ZWCADu 2017 SP3.1.

S pozdravem 
ZWCAD produkční tým
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Stabilita a účinnost
Následující část popisuje testování stability a účinnosti této verze.

Sledování stability

Sledování stability je jednou z nejdůležitějších částí vydání, během automatického testování 
se ukázalo, že SP3 je stále více a více stabilnější ve vertikálním i horizontálním směru.

Vertikální srovnání:

Vybrali jsme 1097 ukázkových souborů k testování operací otevření a uložení. Celkem 
1090 pokusů bylo úspěšných.

Horizontální srovnání: 

Vybrali jsme 54 ukázkových souborů, které se otevírají a ukládají pomaleji, nebo zabírají 
více paměti v testování. Porovnávali jsme výsledky otevírání a ukládání s verzí 
ZWCAD+ 2015. Výsledky ukazují že SP3 otevře a uloží vše bez chyb.
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Zlepšení stability

Kromě dříve uvedeného testování stability se snažíme zlepšit stabilitu ZWCADu opravou 
zvláštních případů přicházejících zpětnými vazbami od našich zákazníků. SP3.1 vyřešil 
330 chybových hlášek ze zpětných vazeb uživatelů a byly opraveny následující chyby:

• Aktivační vyskakovací okno při spuštění ZWCADu
• Ukončení programu při načtení LISPu a poté registrace LISPu
• Ukončení programu po ukončení operace jako vykreslit, publikovat, atd.
• Dvojklik pro editaci
• Náhled zpět/znovu
• Export z knihovny

Sledování účinnosti

Nové jádro bylo vyvinuto s cílem přinést lepší výkon ZWCADu 2017, díky čemuž se 
účinnost nejčastěji používaných funkcí, jako přesouvat, kopírovat nebo otáčet, zlepšila. 
Nová 64bit verze je schopna vyrovnat se s některými skutečně velikými výkresy. 

Vertikální srovnání

Operace: Nejpoužívanější příkazy (otočit, posun, atd.) 
Vzorky: 24 výkresů

Horizontální srovnání

Operace: Nejpoužívanější příkazy (otočit, posun, atd.) 
Vzorky: 24 výkresů
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Nové vlastnosti
V této verzi nejsou žádné nové funkce.

Nové příkazy

IMAGE: Vytvoří rastrový obrázek.

Nové systémové proměnné

V této verzi nejsou žádné systémové proměnné
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Vylepšení
Více informací shromážděných z chybových hlášení

Abychom zjistili důvod těchto havárií bez generování hlášení o selhání, při spuštění ZWCAD 
zkontroluje, zda je předchozí ukončení normální nebo ne. Pokud se jedná o ukončení 
způsobené chybami bez generování hlášení o selhání, zobrazí se následující okno se zprávou, 
v němž se uživatel žádá o odeslání diagnostických informací pro další analýzu:

Vylepšení API
Nové funkce LIPS:

Nové funkce VBA:
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Nové funkce ZRX:

Nové funkce .NET:
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Opravené chyby
V ZWCADu 2017 SP3.1bylo opraveno 184 chyb. Zde jsou některé z nich:
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