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CET 12.5 Patch 2 • Release notes 

den 21 mars 2022 

 

Fixar och förbättringar 

Förbättringar 

• Ändrat frekvensen för hur ofta CET sparar användarpreferenser, så som 

storleksändring/placering av dialoger osv., från en gång per sekund till en gång var femte 

minut. 

 

Detta bör förbättra prestandan för fall där du antingen använder synkroniseringsverktyg för 

molnlagring, till exempel OneDrive, eller har mappen ’Mina dokument’ på en nätverksenhet. 

 

*** Notera att denna förändring släpptes i form av en hotfix den 9 mars. *** 

• Ändrat hur CET laddar ner och lagrar katalogdata. Detta bör åtgärda en minnesläcka som 

påträffats, samt minska den totala minnesanvändningen och förbättra prestanda i vissa 

situationer. 

• Tagit bort redundanta förfrågningar om nedladdning av kataloger för att minska 

minnesanvändningen i CET och för att förhindra problem med nedladdaren. 

• Förbättrad hantering av katalogdatabaser som bör leda till bättre prestanda och lägre 

minnesanvändning, särskilt under CET-sessioner som sträcker sig över längre perioder. 

• Förbättrad minneshantering för både core CET och kataloger, vilket bör spara mer minne ju 

fler Extensions du har aktiva. 

• Vi har förstärkt vissa av de verktyg som används av vårt Supportteam för att underlätta 

snabbare diagnosticering av problem. 

• Förbättrad prestanda när du listar filer eller mappar i CET, till exempel i dialogrutan ’Öppna 

fil’. Denna ändring i sig kommer inte att påverka prestandan i någon större utsträckning, utan 

är en del av förbättringar som görs tillgängliga för tillverkare att dra nytta av när de skapar 

sina Extensions. 

 

 

Kraschfixar 

• Åtgärdat problemet med DWG-export som kunde orsaka en krasch vid export av 2D som 

innehöll elliptiska former. 

• Åtgärdat problemet med trappor som kunde orsaka en krasch om man adderade industriella 

ledstänger till en landning. 
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Buggfixar 

• Åtgärdat problemet med felmeddelandet som visades när Automatisk sparande/Automatisk 

säkerhetskopiering misslyckades på grund av att skrivbehörighet till målplatsen saknades. 

CET bör nu korrekt uppge vad problemet är och inte påstå att en bakgrundskrasch har 

inträffat. 

• Åtgärdat problemet med Fotolabbet och Pappersvyn som kunde förhindra att placerade 

renderade bilder placerade i Pappersvyn uppdaterades när bilden renderades om. 
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