Sistema Requerido
Sistema Mínimo Requerido para AutoCAD 2015
Esta configuração de sistema é recomendada pela Autodesk e destinada à utilização eficaz do
AutoCAD 2015. É importante dimensionar o hardware de acordo com o sistema operacional e
processador 32 ou 64-bit. Esse requisito de sistema pode não ser o ideal para o seu trabalho,
pois uma série de fatores afeta diretamente o quanto de recursos de sistema você pode
precisar. Esses fatores podem ser a complexidade de seus desenhos, 2D ou 3D ou estilos
visuais. Estes requisitos são também os mínimos requisitos de sistema sugeridos ideais, para
usá-lo como base.
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32 bits AutoCAD 2015:
o 32-bit Intel Pentium 4 ou AMD Athlon Dual Core, 3.0 GHz ou superior com
tecnologia SSE2
64-bits AutoCAD 2015:
o AMD Athlon 64 com tecnologia SSE2
o AMD Opteron com tecnologia SSE2
o Processador Intel Xeon com suporte Intel EM64T e tecnologia SSE2
o Intel Pentium 4 com suporte Intel EM64T com tecnologia SSE2
Memória RAM
o 2GB (8GB recomendado)
Resolução do monitor
o Monitor 1024 x 768 True Color (1600 x 1050 True Color recomendado)
Placa de vídeo
o Adaptador com capacidade 1024 x 768 com recursos True Color, compatível
com DirectX 9 ou DirectX 11Espaço em disco para instalação
o 6GB
Windows Internet Explorer 9.0 (ou superior)
Dispositivo compatível com MS-Mouse
Instalação a partir de unidade DVD-ROM ou download
Adobe Flash Player v10 ou superior

AutoCAD com licenciamento Network (Rede)
•

Implantação através do assistente Deployment.

•

O servidor de licença e todas as estações de trabalho que irão executar aplicativos
dependentes de licenciamento de rede (Network) é necessário executar protocolo
TCP/IP.

•

Além dos sistemas operacionais suportados para o aplicativo AutoCAD 2015, o servidor
de licença (Licence Server) deverá der instalado em sistemas operacionais:
o Windows Server 2012
o Windows Server 2012 R2
o Windows Server 2008
o Windows 2008 R2 Server
o Windows Server 2003
o Windows Server 2003 R2

Requisitos adicionais para grandes projetos, nuvens de pontos (point clouds) e
modelamento 3D
•
•
•
•
•

Processadores Intel Pentium 4 ou AMD Athlon 3 GHz ou superior com tecnologia SSE2,
Intel ou AMD dual core 2GHz ou superior
Memória RAM 8 GB ou superior
6 GB de espaço livre em disco, não incluindo o espaço necessário para a instalação
Display 1280 x 1024 (true color) e placa gráfica com 128 MB ou superior, Pixel Shader
3.0 ou superior, com suporte a Microsoft Direct3D, placa gráfica classe Workstation
Acesse o link para obter mais informações sobre placas de vídeo homologadas para
utilização do AutoCAD: http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard
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