
AUTOCAD 2017 
 

 

UVOD 
Autodesk nadaljuje s svojim letnim ciklom izdajanja novih verzij svojih produktov v prvem kvartalu leta. AutoCAD 
2017 ohranja DWG zapis risbe predstavljen z verzijo 2013, hkrati pa prinaša zanimive novosti, med katerimi bodo 
uporabniki verjetno najbolj veseli uvoza PDF direktno v risbo. 
Zraven pa še kup malih pohitritev in bližnjic, ki bodo zelo dobrodošle. 
AutoCAD torej ostaja vodilni CAD program in po zadnjih raziskavah uporablja kar 80% projektantov DWG zapis 
risbe za izmenjavo podatkov. 
  



POENOSTAVITVE 

Sama instalacija programa sedaj poteka brez vprašanj o serijski številki in drugih podatkih. Ob prvem zagonu 
programa, pa se odpre Licence Manager ki omogoča enostaven izbor klasične ali mrežne licence. 

 
 
 

Licenco ali serijsko številko lahko kadarkoli 
zamenjamo prek ukaza Manage License, ki 
se nahaja v meniju A360 v zgornjem 
desnem delu uporabniškega vmesnika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ob uporabi mrežne licence, se ob izgubi povezave s serverjem pokaže sporočilo, ki omogoča varno shranitev 
projekta. Odštevalnik časa se sproži šele po potrditvi sporočila. 
  



Nekatera pogovorna je sedaj možno povečati 
za prikaz več informacij brez uporabe drsnika. 
Odstranjene so neuporabne bližnjice in 
povečan predogled. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vpis imena podpira AutoComplete – ko začnemo tipkati se najbližji možni rezultat izpiše samodejno. 

 
 

Nova kontrola ukaza Options omogoča nastavitev časa preden se prikaže ToolTip, če z miško postojimo na 
določenem ukazu. S tem lahko omogočimo hiter prikaz, če ga res potrebujemo. 

 
 



S spremenljivko HPLAYER lahko določimo ime Layerja, ki še ne obstaja. Ob prvi uporabi ukaza za šrafiranje se bo 
samodejno izdelal in nanj postavil šrafure. 
 

Ukaz ima novo možnost uporabe »Multiple«. Na ta način lahko obdelamo več tekstov zaporedoma, ne da bi se 
ukaz vmes zaključil. 
 

 
 
Ukaze najdemo na ribbonu Annotate. Ukaz Centerline izdela srednjico podane geometrije, Center Mark pa označi 
center kroga ali loka. Objekti so asociativni, torej se ob vsaki spremembi posodobijo. 

 
Z ukazoma CENTERDISASSOCIATE lahko asociativno povezavo prekinemo, z CENTERREASSOCIATE pa ponovno 
vzpostavimo.  
Z ukazoma so povezane še naslednje spremenljivke: 

- CENTEREXE: dolžina srednjice preko robu objekta 

 



- CENTERMARKEXE: ali se pri oznaki centra izdela še podaljšek 

 
- CENTERLTYPE: tip črte za srednjico 

 
- CENTERLAYER: Layer za srednjico 
- CENTERLTSCALE: merilo črt za srednjice 

 
- CENTERCRSSSIZE: velikost osrednjega križca pri oznakah centrov 

 
- CENTERCROSSGAP: velikost presledka med oznako centra in podaljškom 

 
Nastavitve lahko spreminjamo v oknu Properties. Za hitro spremembo dolžin preko objekta lahko uporabimo ukaz 
CENTERRESET, ki se uskladi s trenutno vrednostjo spremenljivke CENTEREXE. 



 
Srednjice in oznake centrov imajo multifunkcijske ročaje z dodatnim nadzorom. Za hitro spremembo vseh dolžin 
preko objekta uporabimo opcijo Change Extension Length, ki se pojavi, če postojimo na sredinskem ročaju. 

 

PRILAGAJANJE 
 

Novo orodje za prenašanje nastavitev med verzijami je moderno in inovativno. Samo zazna vse instalirane verzije 
in spremembe, ki jih lahko prenesemo. 

 
 
 
 
 



Če je pri prenosu prišlo do kakih napak, lahko vedno vzpostavimo prvotno stanje prek ukaza Reset Settings to 
Default, ki ga najdemo v Windows meniju Start. 

 
 

Program se zažene avtomatično, takoj ko končate z instalacijo AutoCAD 2017. Bližnjice pa se nahajajo tudi na 
namizju in v opravilni vrstici. Za najboljše delovanje je priporočljivo, da se vpišete (Autodesk Account). 
 

 
 
Program nadzira posodobitve Autodeskovih produktov od verzije 2015 naprej in ponuja tudi vsebino za učenje. 
Nadomešča prejšnji Autodesk Application Manager.  



SODELOVANJE 
 

 

PDF datoteke so splošen standard za objavljanje in izmenjavo podatkov. AutoCAD je do sedaj podpiral izdelavo 
PDF datotek in uvoz PDF datotek kot podlog za risanje.  
V verziji 2017 pa lahko PDF datoteko uvozite kot pravo geometrijo. Pri tem program sam razpozna vektorsko 
geometrijo, TrueType tekste in rasterske slike, ki so del PDF-ja. 
Ko smo izbrali dotični PDF v oknu za uvažanje, lahko izbiramo med naslednjimi opcijami: 

- Če je več strani v PDF-ju, lahko določimo katero želimo uvoziti 
- Določimo merilo, kot rotacije in točko vstavitve 
- Nastavimo kateri tipi objektov naj se uvozijo (geometrja, šrafure, teksti, slike) 
- Nastavimo Layerje 

 
Rasterske slike se ob uvozu izločijo kot PNG datoteke in nato priredijo risbi. 
 
»Convert solid fills to hatches« združi 2D solid objekte in jih spremeni v šrafure. 
 
»Apply lineweight properties« prebere debeline črt iz PDF-ja in jih doda ustreznim objektom. V nasprotnem 
primeru se vsi objekti uvozijo s pred nastavljeno debelino. 
 
»Infer linetypes from collinear dashes« uvozi zaporedne segmente črtic in pikic kot Polyline s črtkano črto, kar 
poveča preglednost in olajša kasnejše urejanje risbe. 
 



V oknu Options nastavimo mapo, kamor se shranjujejo slike PNG, ki se izvlečejo iz PDF datoteke.  

 
 
PDF zapis ne omogoča branja teksta zapisanega z SHX tipografijo – vsi SHX teksti se zapišejo kot navadna 
geometrija. Zato lahko kot tekst iz PDF-ja uvozimo le zapise izdelane s TTF črkami.  
 

Ukaz lahko zaženemo v pogovornem oknu ali iz ukazne vrstice (če je spredaj pomišljaj).  
V ukazni vrstici se pojavita opciji File ali PDF Underlay. Izbira opcije File odpre prej omenjeno pogovorno okno, če 
pa izberemo PDF Underlay pa pokažemo v risbi že obstoječo PDF podlogo, iz katere lahko izvlečemo del 
geometrije ali celoto. Ob tem se tudi odločimo, ali naj PDF podloga v risbi ostane ali se zbriše. 
 

 
 
Če izberemo PDF podlogo, se opcija za uvoz geometrije prikaže tudi na prilagojenem ribbonu – zadnji ukaz Import 
as Objects. 
 
 
 
 
 
 



 
Ribbon A360 podpira novo funkcionalnost, določeni stari gumbi pa so bili odstranjeni. 

 
 

AutoCAD 2017 omogoča enostavno objavo pogledov risbe v oblaku. Na ta način lahko vsakdo pregleda izdelek, 
DWG datoteka pa je le na vaši strani in je tako zaščitena. Za pregled se sodelavcem ni potrebno vpisovati v oblak, 
niti ni potrebno, da imajo instaliran kakršenkoli AutoCAD produkt. 
Ukaz za objavo pogledov se imenuje ONLINEDESIGNSHARE in zahteva, da ste povezani v A360. Risba se v procesu 
prenese na varno lokacijo v oblaku, kjer se izločijo vsi 2D in 3D pogledi. Lahko se odločite, ali je rezultat prikazan 
takoj v spletnem brskalniku, ali pa ste obveščeni kasneje, ko se procesiranje zaključi. 
 

 
 
Če izberemo prvo opcijo, se samodejno zažene privzeti brskalnik in tam lahko spremljamo status priprave. Čas je 
odvisen od velikosti in kompleksnosti risbe, hitrosti interneta in dela v ozadju.  
Pregledovalnik pogledov podpirajo zadnje verzije brskalnikov Chrome, Safari, Firefox in Internet Explorer. 
 

 



V vsakem primeru dobite po končanem procesiranju obvestilo po E-pošti z linkom in v AutoCAD-u se prikaže 
obvestilo v oblačku. 

 
V pregledovalniku je možno pregledovati risbo, meriti razdalje, pregledovati lastnosti objektov, 
vključevati/izključevati Layerje…Link se lahko posreduje poljubnim sodelavcem po E-pošti, chatu…Vsebina je na 
linku na voljo do 30 dni brez potrebe po logiranju. 
 

Če imate AutoCAD v najemu, dobite tudi AutoCAD 360 Pro. To je uradna AutoCAD mobilna aplikacija s katero 
lahko izdelujete, gledate, urejate in sodelujete. Teče na telefonih in tablicah kadarkoli in kjerkoli. Na voljo so 
napredne funkcije kot označevanje, dodajanje teksta, spremembe risbe, upravljanje layerjev, merjenje in 
kotiranje. Povežete se lahko s poljubnim prostorom v oblaku (Google Drive, Dropbox). Delate lahko nepovezani in 
spremembe se sinhronizirajo ob prvi povezavi. Ta ugodnost ni na voljo za stranke s stalnimi licencami na 
naročnini. 
 

 
Na voljo sta 2 metodi prek ribbona Output: 

- 3DPRINTSERVICE 
- 3DPRINT 

Obe orodji odpreta okno 3D Print Options, kjer lahko ogledujemo model ter določimo razne nastavitve in velikost 
tiskane makete. 



 
Ko potrdimo z OK, lahko shranimo model v STL datoteko in jo posredujemo v 3D tiskanje ali pa se odpre Print 
Studio, ki je ločena aplikacija in se ne instalira samodejno. Program nam ponudi opcijo za instalacijo. Z aplikacijo 
Print Studio lahko izberemo 3D printer na katerem bomo tiskali, material in vsa spremljajoča orodja. 

 

Na usklajevalnem modelu, ki ga lahko vstavimo iz Autodesk Navisworksa, lahko sedaj uporabljamo iskala Osnap za 
natančno lociranje točk.  

INOVACIJE 
 

Izgled, izbira in delovanje 2D geometrije je v AutoCAD-u 2017 ponovno pospešeno. Boljša odzivnost se opazi na 
sistemih z grafično kartico, ki podpira DirectX 11 in vključenim strojnim pospeševanjem.  
Glajenje črt je sedaj vidno tudi pri predogledu ukazov za urejanje (npr. premikanje). 
Podprte so debeline Lineweight tudi za pikčaste tipe črt. Tipi črt s pikico so bili včasih predstavljeni s kratko črtico, 
sedaj pa dejansko izrišejo malo piko. 
Najpomembneje pa je, da lahko po novem uporabljamo iskala Osnap tudi na delčkih črt, kjer je presledek. 
Izboljšan je tudi prikaz gostih šrafur. 
Pri 3D vrtenju (Orbit) je izboljšana stabilnost. Vrtimo lahko velike modele brez prehoda na nižji nivo kvalitete 
(adaptive degradation).  
 
 
 


