
Bản vá Service Pack 1 cho Autodesk AutoCAD 2014 
và  AutoCAD LT 2014  
Những ai nên cài bản vá lỗi này ? 

Nói chung là tất cả những ai đang dùng A2014. Chú ý chọn đúng file tương ứng : 

32-bit  Service Pack 

Autodesk AutoCAD 2014 AutoCAD_2014_SP1_32bit.exe  

Autodesk AutoCAD LT 2014 AutoCAD_LT_2014_SP1_32bit.exe 

64-bit  Service Pack 

Autodesk AutoCAD 2014 AutoCAD_2014_SP1_64bit.exe 

Autodesk AutoCAD LT 2014 AutoCAD_LT_2014_SP1_64bit.exe 

Bộ SP này có thể cài trên các máy đang cài riêng A2014 hoặc các bộ AutoDesk Design 
Suites 

• Autodesk AutoCAD Design Suite 2014 

• Autodesk Building Design Suite 2014 

• Autodesk Factory Design Suite 2014 

• Autodesk Infrastructure Design Suite 2014 

• Autodesk Plant Design Suite 2014 

• Autodesk Product Design Suite 2014 

 

Các cập nhật chính trong bản SP này : 

• 1. Lỗi do người dùng thông báo 

• 2. Cập nhật  

• 3. Bảo mật  

1. LỖI DO NGƯỜI DÙNG THÔNG BÁO 

Một số lỗi sau đã được sửa :  

Block 

• Treo khi sử dụng Lookup Parameter trong Block động.  
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Autodesk 360 

• Treo khi cố Sign out khỏi Autodesk 360 từ CAD khi mà trước đó đã gỡ bỏ dịch vụ 
Autodesk. 

Command Line 

• Treo khi click và kéo dòng CommandLine – trong windows. 

Materials 

• Treo khi mở bản vẽ có chứa một số loại vật liệu tùy biến. 

Plot 

• Treo khi in bản vẽ có chứa  “unreconciled layers”. 

General 

• Treo khi chuyển giữa các bản vẽ hoặc Layout. 

• Treo khi chỉnh sửa đối tượng qua Grip. 

• Treo khi thoát CAD. 

• Treo khi Zoom Pan bản vẽ chứa Viewport đã. 

2. CẬP NHẬT 

Nâng cấp để sửa các lỗi :  

3D Modeling 

• Không đọc được thông tin các đối tượng Solid sau khi lưu xuống CAD 2004, rồi 
sau đó bật lại bằng CAD.  

Block  

• Lựa chọn Uniform Scale hiển thị không chính xác. 

DGN Support 

• Lỗi khi copy – paste các Linetype. 

Document Switching 

• Tên file không hiển thị trên File Tab ở hệ điều hành suwr dụng ngôn ngữ Thổ 
Nhĩ. 

File Navigation 

• Treo trong lúc chọn File trên Window 8 khi cắm Smart Phone. 

Plot 

• Wipeout không có tác dụng khi Lines Merge được bật trong quá trình in. 
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• Các Lines gần biên Wipeout không được in . 

• Một số images không được in khi Visual style đặt ở chế độ Realistic và chức 
năng acceleration đang bật. 

• Các bản vẽ chứa Raster images, PDF hoặc DWF không hiển thị chính xác khi 
publish sang DWFx. 

Point Cloud 

• Thất thoát bộ nhớ. 

• Hiển thị không chính xác. 

• Hàm API lỗi. 

Selection 

• SELECTIONPREVIEW lỗi khi set về 0 trong quá trình chỉnh sửa, zoom pan. 

General 

• Một số trường hợp, các lệnh ngoài trong acad.pgp lỗi. 

• Lỗi với các file lưu về định dạng CAD 2010. 

• Thay đổi vị trí nhiều Block qua bảng thuộc tính không cập nhật với toàn bộ các 
Block đã chọn. 

• Một số trường hợp, bản vẽ với sai font khiến CAD bị đơ khi khởi động. 

• CAD treo khi đối tượng dạng “custom entity” chứa AcDb3dSolid. 

3. BẢO MẬT  

Bản vá này loại bỏ thông báo Security ở bản CAD LT khi load file .SCR từ network. 
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