
ACAD-BAU 
RAVNANJE OB NEPRAVILNEM ZAPIRANJU PROGRAMA 

 
WWW.ARHINOVA.SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junij 2020

http://www.arhinova.si/


 www.arhinova.si   2 
 
 

RAVNANJE OB NEPRAVILNEM ZAPIRANJU PROGRAMA 
NEPRAVILNO ZAPIRANJE PROGRAMA 

Nepravilno zapiranje ali sesuvanje programa je vsako nepravilno zaustavljanje programske opreme, ki se ne 
odziva več na normalne kontrole. Program se lahko sesuje na »mehko«, ko nas še vpraša za shranitev podatkov 
ali na »trdo«, ko se enostavno zapre brez opozorila. 
Na vsak način tako delovanje ni dobrodošlo, a verjetno ni programa, ki se ne bi občasno sesul. Če pa se sesuvanje 
vseeno dogaja prepogosto, je smiselno ukrepati, oz. ugotoviti, kaj je vzrok, da te neprijetne dogodke omejimo. 
V tem članku si bomo pogledali različne preventivne ukrepe, možne razloge za sesuvanje in postopke za reševanje 
stanja. 
  

PREVENTIVA 

UPORABA ZADNJE SERVISNE RAZLIČICE 

Vsak program ima med glavnimi izdajami še tako imenovane servisne različice, ki odpravljajo nepravilnosti in 
posodabljajo program z manjšimi novostmi. Zato vedno najprej izvedemo posodobitev vseh programov, ki so 
vezani na delovanje ACAD-BAU: 

• Servisne popravke za ACAD-BAU preverimo na strani https://www.arhinova.si/acad-bau-prenos.html  

• Servisne popravke za BricsCAD: https://www.bricsys.com/download.do  

• Servisne popravke za AutoCAD najdemo preko programčka Autodesk Desktop APP (nahaja v Windows 
Taskbar vrstici, lahko pa vtipkamo ime v polje za iskanje Search) 

 
Trenutno instalirano različico lahko v vsakem od programov preverimo preko ukaza About, ki ga vtipkamo v 
ukazno vrstico. Nato jo primerjamo z zadnjo različico, ki je na voljo preko povezav zgoraj. Če ni nameščena zadnja 
različica, jo prenesemo in instaliramo. 
 

 
Za ACAD-BAU dobimo vse informacije o verzijah na gumbu i v orodni vrstici Quick Access Toolbar na vrhu 
zaslona.  

 
Ravno tako preverimo posodobitve za operacijski sistem Windows. 
 

POSODOBITEV GONILNIKOV 

Program je močno odvisen od strojne opreme na kateri teče. Pri grafično zahtevnih programih je zelo pomembna 
grafična kartica. Če zanjo ni instaliranih pravih ali posodobljenih gonilnikov, je to lahko vir raznih napak in 
nenadnih sesutij programske opreme. Glede na tip grafične kartice preverimo nove gonilnike na spletni strani 
proizvajalca.  
Če tudi nov gonilnik ne pomaga, poskusimo z izključitvojo grafičnega pospeševanja, kar pomeni, da se bo 
preračunavanje prikaza na zaslonu dogajalo na nivoju programske opreme. To bo sicer počasneje, a na ta način 
lahko hitro izoliramo vir napake. 
V AutoCAD-u lahko izključimo grafično pospeševanje prek ikone GRAPHICSCONFIG v statusni vrstici spodaj 
desno. 

 
 

https://www.arhinova.si/acad-bau-prenos.html
https://www.bricsys.com/download.do
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SISTEMSKE ZAHTEVE 

Na nestabilno delovanje programov vpliva tudi premajhna zmogljivost računalnika – predvsem delovni pomnilnik 
oz. RAM (naj ga bo 16GB). Zato preverimo, kakšna je potrebna osnovna konfiguracija in ali naša strojna oprema 
temu ustreza. Ker je ACAD-BAU nadgradnja, preverjamo zahteve za osnovno CAD platformo, na kateri teče: 

• AutoCAD: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-
explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-AutoCAD.html 

• BricsCAD: https://help.bricsys.com/hc/en-us/articles/360006645073 
Ker poteka delo v 3D gledamo priporočene in ne minimalne zahteve.  
 

OKVARA INSTALACIJE 

Včasih se okvari tudi sama inštalacija programa. V tem primeru je najbolje, da program v celoti odstranimo prek 
Windows / Control Panel / Uninstall a program ali Windows / Settings / Apps. Odstranimo tako ACAD-BAU kot 
CAD Osnovo. V obeh primerih se odstrani samo program, licenca pa ostane aktivna, tako da je ob ponovni 
instalaciji programov ni potrebno na novo aktivirati. Svežo instalacijo izvedemo po navodilih. 
 

VELIKOST DATOTEKE 

Velikost datoteke lahko kljub zadostni zmogljivosti računalnika vpliva na stabilnost delovanja. Zato običajno 
modeliramo večje projekte tako, da jih razdelimo na manjše enote – sploh če so sestavljeni iz več ločenih objektov. 
Vsak objekt je lahko svoja risba DWG, ki jih nato z zunanjimi referencali sestavimo v celoto skupaj s posebno 
risbo situacije oz. ureditve okolice. Tak način dela ima več prednosti: 

• Lažja in hitrejša obdelava posameznih objektov 

• Samodejno posodabljanje končne risbe, če se spremenijo posamezne zunanje reference iz katerih je 
sestavljena 

• Razdelitev dela med več projektantov, ki vsak obdeluje svoj model 
Če je posamezen objekt zares zahteven in obsežen, pa poskusimo delo organizirati tako, da izdelamo model in 
osnovne poglede (fasade, prereze…) v eni risbi. 2D dodelavo za izvedbeni načrt pa končujemo v ločenem DWG-ju. 
 

PREVERJANJE DATOTEK 

Če se zazna večja pogostost nepravilnega zaustavljanja programa, preverimo najprej, ali se to dogaja s specifično 
datoteko ali na splošno z različnimi risbami DWG. Če gre za specifično datoteko, poskusimo najti vzrok. Na vsak 
način jo temeljito očistimo s Purge in preverimo napake z Audit. Lahko prenesemo tudi vsebino v nov prazen  
template preko Copy/Paste ali Wblock/Insert. 
 

UPOŠTEVANJE NAVODIL ZA PRAVILNO RISANJE 

Natančna in po pravilih risana risba ima prav tako večjo možnost za stabilno delovanje programa. To pomeni, da 
se držimo splošnih napotkov s tečaja oz. da z dobrim poznavanjem programa delamo po optimalnih postopkih. 
Nekaj najbolj splošnih namigov pa je: 

• Pri delu uporabljamo čisto predlogo Template preilagojeno našim potrebam (ne začenjamo novih projektov 
na osnovi starih, saj se sicer naprej vlečejo tudi vse smeti) 

• Rišemo natančno z uporabno SNAP-a, znotraj Limits in s pravilno nastavljeno enoto risanja. 

• Čim manj uporabljamo Copy/Paste, saj se v risbi tako množijo anonimni bloki, ki lahko močno obremenijo 
risbo. Raje uporabljamo osnovni ukaz Insert. 

• Vse tuje bloke in risbe pred vnosom očistimo (Purge, Audit), preverimo enote in postavimo v izhodišče.   
Nekaj več o osnovnih napakah pri risanju si lahko preberete v članku: 
https://www.arhinova.si/uploads/2/2/8/5/22859538/autocad-osnovne-napake.pdf 
 
Programi pa so običajno tudi občutljivi na prehitro in naključno klikanje. Opreacije izvajamo počasi – eno za drugo. 
Naslednji klik izvedemo šele, ko se prejšnja operacija zaključi. Predvsem je to pomembno pri zahtevnejših 
opravilih, kot je npr. 3D Orbit ali vrtenje modela v realnem času. 
 

SAMODEJNO SHRANJEVANJE 

Ker se nikoli ne moremo 100% izogniti nepravilnim zaprtjem programa, si preventivno aktiviramo vse varnostne 
mehanizme: 

• Zmanjšamo časovni interval samodejnega shranjevanja odprtih datotek na npr. 10 minut (SAVETIME) 

• Po vsaki večji operaciji sami stisnemo kombinacijo tipk CTRL+S za shranjevanje 

• Pri vsaki večji spremembi na modelu izdelamo novo datoteko s Save As, tako da ves čas hranimo več 
kopij našega projekta. Kopije poimenujemo z zaporednimi črkami, številkami ali datumom. 

Več informacij o shranjevanju in varnostnih kopijah: 
https://www.arhinova.si/uploads/2/2/8/5/22859538/varnost_v_autocad-u.pdf 

https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-AutoCAD.html
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-AutoCAD.html
https://help.bricsys.com/hc/en-us/articles/360006645073
https://www.arhinova.si/uploads/2/2/8/5/22859538/autocad-osnovne-napake.pdf
https://www.arhinova.si/uploads/2/2/8/5/22859538/varnost_v_autocad-u.pdf
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IZKLJUČEVANJE BARVANIH POGLEDOV 

Ko enkrat izdelamo končne barvane poglede, ki vsebujejo materiale, sence, prozornosti ali celo izris v skici, lahko 
to močno vpliva na hitrost odzivanja računalnika, predvsem pri slabših procesorjih. Ob preklopu med 2D in 3D pa 
lahko ta zahtevnost izračuna pripelje do nenadnega zaprtja programa. Zato ob popravljanju modela in med 
preklaplanjem 2D/3D poglede izključimo s klikom na gumb Načrti na ACAD-BAu nadzorni plošči. Vsi načrti, ki smo 
jih vnesli, se izključijo in delo poteka spet zelo hitro. S ponovnim klikom, se vsi pogledi ponovno aktivirajo in 
prikažejo posodobljeno stanje. 
 

 
 

UGOTAVLJANJE VZROKA IN POROČANJE 

KODA NAPAKE 

Če se ob zaprtju programa izpiše koda napake, jo poskusimo razvozlati. Celotno besedilo prenesemo v Google 
search in preverimo zapise na to temo. Dobimo lahko nekaj praktičnih namigov, kako ukrepati, da se napaka ne bo 
več pojavila. Običajno lahko na ta način odpravimo zaplete na CAD osnovah (AutoCAD, BricsCAD) 

 

ISKANJE PONAVLJAJOČIH VZORCEV IN POROČANJE 

Predvidljive napake se ponavljajo ob točno določenih operacijah. Če jih zaznamo, si zapišemo postopek, po 
katerem je možno napako reproducirati in priložimo zraven tudi risbo. Postopek in risbo pošljemo po E-pošti na 
naslov vesna.kriznar@arhinova.si . Pošta se posreduje naprej proizvajalcu. Napake, ki se dajo reproducirati so 
najboljši vir informacij za programerje, ki lahko potem take napake tudi hitro odpravijo in priložijo popravke v 
naslednjo servisno različico. 
 

LICENCA 

Ob delu s programom ACAD-BAU se v mapi z licenco izdela dodatna datoteka s končnico .session, ki se ob 
zapiranju programa tudi sama odstrani. Ob nepravilnem zapiranju pa datoteka ostane in ne dovoli ponovnega 
zagona programa, ker ima sistem informacijo, da je program že odprt. V tem primeru lahko datoteko session 
izbrišemo ročno. Če ne vermo, kje se nahaja mapa z licenco, si pomagamo z Info centrom.  
V zavesnem meniju žaženemo ukaz Administracija / Licenca / Odpiranje mape. Odpre se Raziskovalec 
(Windows Explorer) kjer poiščemo datoteko session in jo izbrišemo. POZOR – licenčne datoteke s končnico 
.license se ne dotikamo!  
 

ŽELIMO VAM USPEŠNO DELO S PROGRAMOM! 

mailto:vesna.kriznar@arhinova.si

