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Τα καλύτερα σημεία της νέας έκδοσης  

“Πρώτα απ’ όλα η χρηστικότητα”… Αυτός ήταν ο στόχος που είχε ορίσει η ομάδα του 

ELITECAD για το ELITECAD Architecture 14.1, γιατί ο χρήστης πρέπει πάντα να βρίσκεται 

στο επίκεντρο. Φυσικά, αναπτύχθηκαν και πολυάριθμες νέες λειτουργίες, αλλά η εστίαση 

βρισκόταν στην βελτιστοποίηση πολλών βημάτων της καθημερινής σας εργασίας, 

καθιστώντας τις εργασιακές ροές πιο αποτελεσματικές, βελτιώνοντας το περιβάλλον 

εργασίας και συνδυάζοντας παρόμοιες λειτουργίες. 

Η εύκολη ροή εργασίας και οι αποτελεσματικές διαδικασίες υπήρξαν πάντα μερικά από τα 

επικρατέστερα πλεονεκτήματα του ELITECAD. Εντούτοις, είναι δυνατόν να κάνει κανείς τα 

εύκολα πράγματα ακόμα πιο κατανοητά, και τη ροή εργασίας ακόμα πιο αποτελεσματική. 

Στοχεύουμε στο να κάνουμε τις πολύπλοκες λειτουργίες εύκολες στην χρήση και, την ίδια 

στιγμή, να ενσωματώσουμε με ιδανικό τρόπο τις αμέτρητες δυνατότητες που είναι διαθέσιμες 

στα εργαλεία του ELITECAD.  

Στην επισκόπηση που ακολουθεί, θα βρείτε μια σύνοψη των προσαρμογών και των 

πρόσθετων που υπάρχουν στην νέα έκδοση, γιατί εν τέλη, η πιο αποτελεσματική χρήση έχει  

μεγαλύτερη σημασία από τις μικρές λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, όταν προσαρμόσαμε την 

δυνατότητα να επιλέγει κανείς project templates στο παράθυρο εισόδου, αναπτύχθηκε μια 

νέα λειτουργία, η οποία ρυθμίζει και δημιουργεί αντίγραφα αλλά και διαφορετικούς τύπους 

αρχείων. Αυτές είναι μόνο δύο από τις αναρίθμητες καινούριες λειτουργίες που 

αυτοματοποιούν πολύπλοκες διεργασίες, κάτι το οποίο, όχι μόνο καθιστά την καθημερινή 

εργασία πιο γρήγορη, αλλά επίσης προλαμβάνει πιθανά λάθη.  

To Building Information Modelling ήταν το άλλο βασικό σημείο εστίασης στο πλάνο του 

προγραμματισμού της νέας έκδοσης. Αν και το BIM στο ELITECAD ήδη ορίζεται ως Beneficial – 

Intuitive – Manageable (Οφέλιμο– Διαισθητικό – Διαχειρίσιμο), εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε 

για μια ακόμη καλύτερη ενσωμάτωση της διαδικασίας στα προϊόντα μας. Ως ένα μακροχρόνιο 

μέλος του buildingSmart, η XEOMETRIC θέτει έναν υψηλό στόχο συνεχούς βελτίωσης και 

ανάπτυξης του περιβάλλοντος επικοινωνίας IFC  για συνεπή ανταλλαγή δεδομένων. Από τη μία 

πλευρά, οι ουσιαστικές επεκτάσεις του περιβάλλοντος εργασίας βελτιώνουν δραστικά την έκταση 

των πληροφοριών, και από την άλλη μας επιτρέπουν να χειριζόμαστε πολύ πιο καλά αρχεία IFC με 

χαμηλότερη ποιότητα. 

Η ομάδα του ELITECAD και της ERGOCAD σας εύχεται να ευχαριστηθείτε τη νέα έκδοση, καθώς 

και μεγάλη επιτυχία χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα τακτικά σε κάθε έργο σας. 

 

 

 

 

Dr. Wolfgang Stöger 

CEO 
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Χρηστικότητα και πρόσθετα 

Δημιουργία Κατασκευής 

Περισσότερες προκαθορισμένες επιλογές 

 

Η γρήγορη δημιουργία μιας κατασκευής από ένα περίγραμμα είναι ένα από τα μεγαλύτερα 

πλεονεκτήματα του ELITECAD. Ακόμη κι αυτή η λειτουργία έλαβε περαιτέρω βελτιστοποίηση. 

Τώρα είναι δυνατόν να ορίσει κανείς τις παραμέτρους για τοίχους/πλάκες στο παράθυρο 

GENERATE STRUCTURES, που επιτρέπει την επιλογή αντικειμένων με πολλά layers. Κατ’αυτόν 

τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν κατασκευές με πολύπλοκες ρυθμίσεις ακόμα 

πιο γρήγορα.  

 

 

Αυτόματη εισαγωγή διαστάσεων 

Είναι πλέον δυνατό να εισάγετε 

αυτόματα διαστάσεις, που 

ακολουθούν  τη γεωμετρία,  με 

την λειτουργία GENERATE 

STRUCTURE. Η μορφολογία της 

διαστασιολόγησης μπορεί να 

ρυθμιστεί από το ίδιο παράθυρο 

και απεικονίζεται σε όλους τους 

ορόφους. Μετάβαση από ένα 

περίγραμμα σε μία κατασκευή με 

διαστάσεις μόνο με ένα κλικ - η 

δημιουργία ενός μοντέλου ΒΙΜ με 

διαστάσεις δεν έχει υπάρξει ποτέ 

τόσο εύκολη και αποτελεσματική.
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Layer 

Αλλαγή του τρέχοντος layer κατά την επεξεργασία αντικειμένων 

Έως τώρα, κατά την επεξεργασία των αντικειμένων, το αντίστοιχο layer ενεργοποιούταν με 

την επιλογή ενός αντικειμένου. Σε κάποιες περιπτώσεις, έχει νόημα να διατηρείται το τρέχον 

layer κατά την επεξεργασία ενός αντικειμένου. Αυτή η δυνατότητα μπορεί τώρα να ενεργοποιείται 

και να απενεργοποιείται προαιρετικά. Η νέα ρύθμιση ονομάζεται “change current layer when 

editing”,  είναι διαθέσιμη στο menu του layer manager και υποστηρίζει και τις δύο παραπάνω 

ροές εργασίας.  

    Δυνατότητες για το τρέχον layer 

 

Το τρέχον layer είναι πάντα ορατό και επεξεργάσιμο και, 

έτσι, δεν μπορεί ποτέ να κλειδωθεί ή να διαγραφεί. Για 

να κρύψει κανείς, να κλειδώσει ή να διαγράψει το τρέχον 

layer, ήταν αναγκαίο να επιλέξει ένα διαφορετικό layer 

πριν εκτελέσει την επιθυμητή πράξη. Πλέον αυτό το 

βήμα γίνεται αυτόματα. Αν υπάρχει έστω άλλο ένα ορατό 

και μη-κλειδωμένο layer, ένα από αυτά ενεργοποιείται 

αυτόματα και έτσι η ροή εργασίας μειώνεται κατά αρκετά 

κλικ.  

 

Όψεις 

Άνοιγμα/Κλείσιμο όλων των ομάδων στο views manager 

Μια λειτουργία, η οποία έχει ήδη εδραιωθεί για τη διαχείριση των 

layers, υιοθετήθηκε τώρα και για τη διαχείριση των όψεων. Τώρα είναι 

δυνατό να ανοίξετε ή να κλείσετε όλες τις ομάδες στην διαχείριση των 

όψεων με ένα μόνο κλικ, κάτι που εξαλείφει την χρονοβόρα επιλογή 

μεμονωμένων ομάδων. 

Απεικόνιση των στοιχείων προς κατεδάφιση κατά τον σχεδιασμό ανακαίνισης 

Η απεικόνιση των στοιχείων που θα κατεδαφιστούν στις όψεις και τις τομές μπορεί τώρα να 

ρυθμιστεί μέσω των παραμέτρων των όψεων. Στη νέα έκδοση, τα στοιχεία προς κατεδάφιση 

μπορούν να απεικονιστούν είτε ως συμπαγή αντικείμενα ή σε λειτουργία wireframe. Με αυτόν τον 

τρόπο, είναι 100% διαφανή και δεν έχουν καμία επίδραση στην ορατότητα της απεικόνισης της 

σκιάς. 
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Διαχείριση Έργου 

Nέο έργο 

Η βελτιστοποίηση της λειτουργίας NEW PROJECT οδηγεί σε ένα νέο έργο με λίγα μόλις 

βήματα και είναι πλέον πολύ πιο εύκολη στην χρήση. Αντί να ανοίγετε ένα νέο παράθυρο για 

να γράψετε το όνομα του έργου, τα πεδία στο παράθυρο του έργου είναι κενά και εισάγετε τα 

νέα δεδομένα αμέσως. Απλά επιβεβαιώστε με OK και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε. 

Παραλλαγές Project 

Επιτυγχάνεται μια σημαντική βελτίωση στην χρηστικότητα με την ενσωμάτωση μιας νέας 

λειτουργίας που δημιουργεί παραλλαγές των project. Μέχρι τώρα, η δημιουργία αντιγράφου 

ενός υπάρχοντος έργου ήταν μια πολύπλοκη διαδικασία. Ειδικές γνώσεις σχετικά με τις 

διαδικασίες στο παρασκήνιο ήταν απαραίτητες ώστε να συνδυαστούν χειροκίνητα οι 

πληροφορίες που σχετίζονταν με την σχεδίαση και την βάση δεδομένων σε ένα αντίγραφο 

έργου. Αυτή η διαδικασία αποτελεί 

πλέον παρελθόν. 

Η νέα λειτουργία “COPY 

PROJECT” στο παράθυρο του 

έργου δημιουργεί ένα αντίγραφο 

του επιλεγμένου έργου με ένα 

απλό κλικ και εκτελεί όλα τα 

απαραίτητα βήματα αυτόματα. 

Έτσι, η διαδικασία δημιουργίας 

αντιγράφου του έργου έγινε πολύ 

πιο γρήγορη, πιο εύκολη και η 

ακεραιότητά του είναι εγγυημένη. 

Ακόμη, κατά την αντιγραφή ενός 

έργου, ο χρήστης μπορεί να 

επιλέξει ποια σχέδια θέλει να 

αντιγραφούν από το τρέχον έργο, 

γεγονός που δημιουργεί 

μεγαλύτερη ευελιξία.  

    Project templates 

Όλα τα project templates είναι τώρα διαθέσιμα στο παράθυρο εισόδου (βλ. περιγραφή 

παρακάτω) και έχουν παρόμοια λογική με την νέα λειτουργία για τη δημιουργία αντίγραφων 

του έργου. Έτοιμα projects, καθώς και προσαρμοσμένα templates μπορούν να αντιγραφούν 

με λίγα μόνο κλικ και να δημιουργήσετε εύκολα μια νέα παραλλαγή.  

Κατασκευή και όροφοι  

Εμφάνιση όλων των ορόφων 

Όταν δουλεύετε με κατασκευές και ορόφους, μερικές φορές είναι 

απαραίτητο να τα κάνετε όλα ορατά. Για να αποφύγετε να το κάνετε αυτό 

χειροκίνητα για κάθε όροφο, η νέα λειτουργία “Show all storeys” εκτελεί 

αυτή την εργασία για εσάς, και έχει δικό της εικονίδιο στην διαχείριση των 

επιπέδων.
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UNDO για διαχείριση ορόφων 

Πέρα από τον ορισμό της τρέχουσας στάθμης, η διαχείριση των ορόφων πλέον διαθέτει κι 

άλλες δυνατότητες για αναίρεση/επανάληψη (undo/redo) ενεργειών. Η εμφάνιση, η 

απόκρυψη, το κλείδωμα και η εμφάνιση ενός μοναδικού ορόφου ή κατασκευής μπορεί τώρα να 

αναιρεθεί και να αποκατασταθεί, ώστε να αποφευχθεί η χειροκίνητη επαναφορά της αρχικής 

κατάστασης. 

Εργασία με διαχωρισμένους ορόφους 

Όταν εργάζεστε σε μια ομάδα ή σε μεγάλα 

έργα, είναι εφικτό να ενεργοποιήσετε την 

αποθήκευση ορόφων σε ξεχωριστά αρχεία, μια 

πολύ σημαντική δυνατότητα ώστε να 

αποφευχθούν διαφωνίες ή ασυμβατότητα όταν 

εφαρμόζετε αλλαγές σε ένα μοντέλο. Τώρα είναι 

απίθανο να αντικαταστήσετε  έναν όροφο κατά 

λάθος, ο οποίος είχε ανοίξει ως αναφορά. Όταν 

αυτό που αρχικά προοριζόταν ως μηχανισμός 

βοήθειας, όπως ένα επίπεδο αναφοράς ήταν 

ικανό να εφαρμόζει και να αποθηκεύει αλλαγές, 

αποδείχθηκε πιθανή πηγή προβλημάτων. Για 

να αποφευχθεί κάθε πιθανό ρίσκο σφάλματος, 

η νέα έκδοση δεν επιτρέπει σε καμία 

περίπτωση την αποθήκευση “κλειδωμένων” 

ορόφων. Οι επιθυμητές αλλαγές θα πρέπει να 

αποθηκευτούν ξεχωριστά και μπορούν να 

εφαρμοστούν χειροκίνητα κατά τη λειτουργία επεξεργασίας μετά το άνοιγμα του εν λόγω ορόφου. 

Αυτή η ροή εργασίας είναι γνωστή από εφαρμογές γραφείου και προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια 

όταν δουλεύετε σε ένα ομαδικό περιβάλλον. 

 

Διαχωρισμένοι όροφοι με εσωτερικές αναφορές 

Ο συνδυασμός εσωτερικών αναφορών και αποθήκευσης του κτιρίου σε ξεχωριστούς ορόφους 

δημιουργεί περισσότερη ελευθερία στη διαδικασία σχεδιασμού. Αυτή η δυνατότητα έχει εισαχθεί 

στη νέα έκδοση. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επεκτάσεις σε δύο θέσεις. Από την μία, οι εσωτερικές αναφορές 

αποθηκεύονται με ξεχωριστούς ορόφους, ώστε να είναι διαθέσιμες όταν ανοίγετε τους ορόφους 

σαν ξεχωριστά σχέδια. Οι εσωτερικές αναφορές μπορούν ακόμα να τροποποιηθούν στο 

συγκεντρωτικό αρχείο του έργου, έτσι ώστε να αποφευχθούν αποκλίσεις στα δεδομένα. Από την 

άλλη, όταν εισάγετε ορόφους στο κεντρικό σχεδιαστικό αρχείο, οι εσωτερικές αναφορές εξετάζονται 

και αν είναι απαραίτητο ενημερώνονται με την πιο πρόσφατη έκδοση.
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Παράθυρο εισόδου 

Εύκολη αρχή με πρότυπα έργα (templates) 

Στο παράθυρο εκκίνησης προστέθηκε μια νέα καρτέλα με πρότυπα έργων. Αυτά τα templates 

έχουν σκοπό να κάνουν το ξεκίνημα με το ELITECAD ακόμα πιο εύκολο. Κατά την επιλογή ενός 

template δημιουργείται ένα αντίγραφο του έργου, έτσι ώστε ο χρήστης να αρχίσει να δουλεύει στο 

έργο κατευθείαν. Το αρχικό πρότυπο 

δεν αλλάζει ποτέ. 

Η διεύθυνση για τα πρότυπα έργων 

μπορεί να οριστεί από τις ρυθμίσεις 

του ELITECAD και μπορεί ακόμα 

και να υπάρχει σε έναν κεντρικό 

server, ώστε να έχει πρόσβαση σε 

αυτήν όλη η ομάδα. Για να 

εμφανιστεί η καρτέλα “Project 

templates” στην οθόνη υποδοχής, 

θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη 

στις ρυθμίσεις του ELITECAD και 

να υπάρχουν και διαθέσιμα 

templates. 

Nέο έργο  

Η δημιουργία ενός νέου project  

ενσωματώθηκε επίσης στην οθόνη 

υποδοχής. Με ένα απλό κλικ, το 

παράθυρο Project dialog ανοίγει 

και μπορείτε να ξεκινήσετε ένα 

καινούργιο project.  

Γραφική αναπαράσταση 

Η προεπισκόπηση των πρόσφατα 

ανοιγμένων έργων και των νέων 

project templates, εμφανίζεται πλέον όχι μόνο σε μορφή λίστας, αλλά και με χρήση γραφικών. 

Επίσης, η λίστα αυτή μπορεί να αδειάσει. 

Πρόσφατα ανοιγμένα αρχεία 

Τα πρόσφατα ανοιγμένα αρχεία, εμφανίζονται μόνο όταν τα ανάλογα αρχεία εξακολουθούν να 

υπάρχουν στον αντίστοιχο φάκελο. 

     Περιβάλλον χρήστη 

Εμφάνιση συντομεύσεων σε μενού και επεξηγήσεις εντολών 

Οι συντομεύσεις (shortcuts) είναι συνδυασμοί πλήκτρων για τη γρήγορη εκτέλεση των εντολών. 

Εξασφαλίζουν σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και με την συχνή επανάληψή τους είναι πιο εύκολο 

να τις θυμάστε.Για να εκμεταλλευτείτε αυτήν την δυνατότητα περισσότερο, η νέα έκδοση εμφανίζει 

αυτές τις συντομεύσεις σε αμέτρητες άλλες τοποθεσίες σε μενού και tooltips. Με αυτόν τον τρόπο, 

η εκμάθηση και η απομνημόνευση τους είναι ακόμη πιο εύκολη κατά τη διάρκεια της καθημερινής 

εργασίας σας με το ELITECAD.



Copyright©2019 ERGOCAD - XEOMETRIC GmbH - ELITECAD AR14.1 – Nέα χαρακτηριστικά – νέες δυνατότητες | 10 

 

 

Εμφάνιση βημάτων UNDO    

Ποια εντολή αναιρείται όταν γίνεται κλικ πάνω στην εντολή 

Αναίρεση (UNDO); το νέο χαρακτηριστικό της λειτουργίας 

UNDO έχει την απάντηση. Η εντολή που πρόκειται να κάνετε 

αναίρεση εμφανίζεται στο μενού επιλέγοντας  EDIT  UNDΟ 

και EDIT  REDO

Γραμμή εργαλείων σχεδιασμού ανακαίνισης 

H νέα γραμμή εργαλείων  για το σχεδιασμό ανακαινίσεων συμπεριλαμβάνεται πλέον στις γραμμές 
εργαλείων και ανοίγει αυτόματα στο ELITECAD Architecture 14.1. 

ια 

Εικονίδια σε μενού 

 

 

Για την νέα έκδοση, προσθέσαμε εικονίδια για όλες τις σημαντικές 
λειτουργίες ώστε να βελτιώσουμε την αναγνώριση αυτών σε 
περίπτωση που εκτελεστούν από το μενού ή τις γραμμές 
εργαλείων. 

 

 

 

Non-breaking space 

Χρησιμοποιώντας την εντολή “Insert symbols”, είναι δυνατόν να ρυθμίσετε το non-breaking 

space στο πεδίο εισαγωγής κειμένου μέσω του context menu. 

Σχεδίαση 

Nέα βοηθητική γραμμή 

 

Μπορείτε πλέον να σχεδιάσετε μια βοηθητική γραμμή χρησιμοποιώντας ένα σημείο και μια 

γωνία σχετική με μια υπάρχουσα γραμμή. Από τις Ιδιότητες, μπορείτε να διευκρινίσετε αν η 

γωνία της βοηθητικής γραμμής είναι σε απόλυτες ή σχετικές συντεταγμένες. 

Nέα λειτουργία τόξου (arc) 

Η λειτουργία arc χρησιμοποιώντας σημείο αρχής (start 

point) /σημείο στο τόξο (point on arc) /σημείο τέλους (end 

point) προσαρμόστηκε ώστε να δουλεύει όπως η 

σχεδίαση πολύγωνων και πλέον μπορείτε να σχεδιάσετε 

ένα τόξο μέσω ακτίνας(radius)/ σημείου αρχής (start point) 

/σημείο τέλους (end point) ή σημείου αρχής (start point)  

/εφαπτομένης (tangent) /σημείου τέλους (end point). Οι 

οδηγίες χρήσης για την σχεδίαση (εμφάνιση με το πλήκτρο 

TAB) διευκολύνει περαιτέρω τη σχεδίαση των τόξων σε 

διάφορες θέσεις.
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    Εμφάνιση των σημείων αναφοράς 

Για κάποια αντικείμενα, η κατεύθυνση της σχεδίασης είναι σχετική. Για παράδειγμα, μία 

γραμμή έχει σημείο αρχής και τέλους. Αν το μήκος αλλάξει ρυθμίζοντας την τιμή από το 

property bar και όχι από graphics window, τότε το σημείο αρχής (σημείο αναφοράς) είναι 

σταθερό και το τελικό σημείο αλλάζει. 

Για να ξεχωρίζετε αυτά τα σημεία αναφοράς από άλλα σημεία, τα 2D αντικείμενα εμφανίζουν 

πλέον στο σημείο αναφοράς το σχήμα ενός συμπαγούς ορθογωνίου παραληλογράμμου, 

όπως στα αρχιτεκτονικά αντικείμενα. 

Μετακίνηση σημείου αναφοράς 

Η λειτουργία για την μετακίνηση των σημείων αναφοράς έγινε ίδια για όλα τα αντικείμενα.  

Nέα εντολή για ορθογώνια  

Η νέα δυνατότητα για τον σχεδιασμό ορθογωνίων επιτρέπει την 

σχεδίαση ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου από δύο σημεία, 

καθώς και από ένα σημείο στην αντίθετη πλευρά. Το κύριο 

πλεονέκτημα αυτής της λειτουργίας είναι ότι τα περιστρεφόμενα 

ορθογώνια παραλληλόγραμμα μπορούν να οριστούν χωρίς να 

καθορίσετε τη γωνία.  

Δημιουργία αντικειμένων από παράλληλο περίγραμμα 

Αμέτρητα αντικείμενα μπορούν να καθοριστούν από περιγράμματα τα οποία, είτε επιλέγονται 

ως ένα υπάρχον περίγραμμα, είτε δημιουργούνται κατά την σχεδίαση ενός αντικειμένου. Η 

χρήση ενός παράλληλου περιγράμματος από ένα υπάρχον περίγραμμα δεν ήταν εφικτή ως 

τώρα. Στην νέα έκδοση, είναι δυνατό να επιλέξει κανείς το πρόσφατα δημιουργημένο 

παράλληλο περίγραμμα για το νέο αντικείμενο κατευθείαν, χρησιμοποιώντας την μεταβλητή 

“Create objects from parallel contour”. Ως αποτέλεσμα, τα παράλληλα περιγράμματα δεν 

χρειάζεται να σχεδιαστούν προκαταβολικά.  

Διαγραφή 

Back / backspace 

Πλέον τα πλήκτρα BACK/ BACKSPACE μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διαγραφή μιας 

επιλογής. Η διαγραφή μέσω του πληκτρολογίου λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, όπως η χρήση των 

πλήκτρων CTRL ή DEL.  

Διαχείριση 

Νέος χειρισμός για αντικείμενα 

Ο εύκολος χειρισμός των αντικειμένων είναι ένα από τα σπουδαία 

πλεονεκτήματα του ELITECAD. Πρόσθετες κεντρικές λαβές 

προστέθηκαν σε ανοίγματα τοίχων, πόρτες, παράθυρα και γυάλινα 

στοιχεία ώστε αυτά τα αρχιτεκτονικά αντικείμενα να μπορούν να 

ευθυγραμμιστούν στο κέντρο πιο εύκολα.  

Επιπροσθέτως, το 2D ορθογώνιο παραλληλόγραμμο τώρα έχει και μία λαβή 

στο κέντρο. Το κέντρο του ορθογωνίου είναι επίσης διαθέσιμο για ορθογώνια 

αρχιτεκτονικά αντικείμενα, όπως οι κολώνες ή οι πλάκες. 
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Περιστροφή από σημείο 

Για την περιστροφή μιας επιλογής σχημάτων, είναι 

απαραίτητο να παρέχει κανείς ένα σημείο περιστροφής και 

μια γωνία. Η διαδραστική λειτουργία για την εισαγωγή 

γωνίας χρησιμοποιώντας την αρχική και τελική κατεύθυνση 

του σχήματος μπορεί πλέον να ενεργοποιηθεί και να 

απενεργοποιηθεί.  

Οι απαραίτητες λειτουργίες περιστροφής παρέχονται επίσης 

μέσω του input assistant.  

Η γραφική προεπισκόπηση των καταχωρήσεων για τα σημεία και 

τις γωνίες κάνει την εφαρμογή της λειτουργίας ακόμα πιο 

κατανοητή

Κατοπτρισμός (Mirror) με καταχώρηση σημείου 

Ο κατοπτρισμός μιας επιλογής σε 2D απαιτεί έναν 

άξονα κατοπτρισμού. Η λειτουργία για καταχώρηση 

ενός άξονα κατοπτρισμού μέσα από δύο σημεία 

μπορεί τώρα να ενεργοποιηθεί και να 

απενεργοποιηθεί. 

Οι διαθέσιμες λειτουργίες κατοπτρισμού παρέχονται 

επίσης μέσω του input assistant..  

Η νέα γραφική προεπισκόπηση του άξονα κατοπτρισμού και του αποτελέσματος κάνουν την 

εφαρμογή αυτής της λειτουργίας ακόμα πιο φιλική προς τον χρήστη.  

Μεγέθυνση/Σμίκρυνση (Scale) με καταχώρηση σημείου 

Η μεγέθυνση και η σμίκρυνση μέσω συντελεστή κλίμακας είναι εύκολη στην θεωρία όταν  

δουλεύετε με ακέραιους (διπλό, μισό κτλ.). Εάν επιθυμείτε όμως ένα συγκεκριμένο μέγεθος, 

τότε είναι  απαραίτητο πρώτα να μετρήσετε τις αποστάσεις και μετά να υπολογίσετε τον 

συντελεστή για την κλίμακα. Η νέα δυνατότητα για αλλαγή 

της κλίμακας με την εισαγωγή ενός σημείου γραφικά, 

κάνει αυτήν την διαδικασία πιο εύκολη. Απλά επιλέξτε το 

αρχικό και το τελικό σημείο για την αλλαγή της κλίμακας. 

Ο συντελεστής κλίμακας που προκύπτει υπολογίζεται 

αυτόματα από το λογισμικό. Επίσης, το αποτέλεσμα 

εμφανίζεται σε μια γραφική προεπισκόπηση, και έτσι η 

αλλαγή της κλίμακας γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. 

Γραφική αναπαράσταση 

Η γραφική προεπισκόπηση κατά την εκτέλεση των λειτουργιών είναι ο καλύτερος βοηθός κατά τη 

σχεδίαση, τη μέτρηση και άλλων γραφικών δραστηριοτήτων. Η ανανεωμένη επισήμανση στην 

καταχώρηση σημείων, η προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων, καθώς και η γραφική απεικόνιση 

των μετρήσεων (π.χ. γωνίες) είναι κάποια από τα παραδείγματα που προστέθηκαν ή 

διευρύνθηκαν, ώστε να κάνουν τη χρήση του ELITECAD ακόμα πιο βολική στο χρήστη.
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Αντιγραφή με το πλήκτρο CTRL 

Σε πολλές περιπτώσεις, το πλήκτρο CTRL έχει ως αποτέλεσμα την αντιγραφή του 

επιλεγμένου στοιχείου. Αυτή η δυνατότητα επεκτάθηκε και επιτρέπει πλέον την δημουργία 

αντιγράφων, ανεξάρτητα από την προηγούμενη ενεργοποιημένη εντολή αντιγραφής. (π.χ. 

κατά την διάρκεια της περιστροφής, του κατροπτισμού ή της μεγέθυνσης/σμίκρυνσης) 

Εμφάνιση λαβών χειρισμού 

Η δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα σε διάφορα σημεία ενός αντικειμένου (μόνο 2D / μόνο 3D 

/ 2D και 3D) χρησιμοποιώντας το πλήκτρο TAB προσαρμόστηκαν ώστε να δουλεύουν όχι 

μόνο για 3D αντικείμενα αλλά και για κάποια αρχιτεκτονικά στοιχεία (π.χ κολώνες). Αυτό 

ξεκλειδώνει δυνατότητες για ευκολότερη διαχείριση πολύπλοκων αντικειμένων. 

Γραφική προεπισκόπηση γυάλινων στοιχείων 

Κατά την μετακίνηση γυάλινων στοιχείων, εμφανίζεται πλέον γραφικά το περίγραμμά του. Με 

αυτόν τον τρόπο, η νέα θέση μπορεί να γίνει αμέσως ορατή.  

Παράμετροι 

Αντιγραφή layer 

Τυπικά, τα layers δεν είναι ιδιαίτερα μέρος των παραμέτρων των αντικειμένων, αλλά με την 

νέα λειτουργία COPY PARAMETERS, είναι δυνατόν να αντιγράψετε τις ιδιότητες του layer 

από ένα αντικείμενο στο άλλο. Η δυνατότητα αντιγραφής layer προστέθηκε επίσης για 

κείμενα, διαγραμμίσεις, διαστάσεις, 2D στοιχεία καθώς και 3D αντικείμενα. Αυτό κάνει την 

εργασία με το ELITECAD ακόμα πιο εύκολη. 

Αντιγραφή παραμέτρων 

Παρόμοια με τις όψεις και την διαχείριση των layers, το παράθυρο διαλόγου COPY 

PARAMETERS τώρα διαθέτει επίσης την επιλογή OPEN/ CLOSE για όλες τις ομάδες. Τώρα όλες 

οι ομάδες μπορούν να ανοίξουν ή να κλείσουν με ένα κλικ. Αυτό εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο 

εργασίας, καθώς μπορείτε να αποφύγετε τη μη αυτόματη επιλογή ομάδων. 

Επιλογή 

Επιλογή μέσω παραμέτρων 

Ένας εντελώς καινούργιος                    

και πολύ ευέλικτος τρόπος να 

κάνετε μια επιλογή είναι η νέα 

λειτουργία SELECT PARAMETER. Επιλέγοντας αρχικά 

το επιθυμητό αντικείμενο, παρόμοια με την αντιγραφή 

παραμέτρων, μπορείτε μέσω ενός παραθύρου 

διαλόγου να επιλέξετε διάφορα κριτήρια, με βάση τα 

οποία γίνεται έπειτα η επιλογή των αντικειμένων που τα 

πληρούν. Αυτό σας επιτρέπει, για παράδειγμα, να 

διαλέξετε όλα τα παράθυρα με ένα συγκεκριμένο 

πλάτος, ή όλα τα κείμενα με ένα συγκεκριμένο χρώμα 

στα οποία θα εκτελέσετε στη συνέχεια μια εντολή. Οι 

δυνατότητες είναι αμέτρητες και οι διαθέσιμες 

παράμετροι εμφανίζονται στο παράθυρο επιλογής. 
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Διαγράμμιση (Hatch) 

Ενοποίηση hatch και covering hatch 

 

 

Μέχρι τώρα, η λειτουργία covering hatch ήταν ανεξάρτητη και για αυτό έπρεπε να σχεδιάσετε 

πρώτα ένα πολύγωνο, το οποίο στη συνέχεια οριζόταν ως η περιοχή κάλυψης (covering area). 

Συγχωνεύοντας τη λειτουργία δημιουργίας hatch και τo covering hatch, τώρα δεν υπάρχει σχεδόν 

καμία διαφορά μεταξύ των δύο παραλλαγών. Έτσι, το covering hatch μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιήσει ένα ήδη υπάρχον περίγραμμα ή να καθορίσει ένα με το contour search. Και οι δύο 

παραλλαγές τώρα χρησιμοποιούν τo ίδιο property bar για την ρύθμιση των επιλογών, τον τύπο της 

καταχώρησης και τον τύπο τoυ hatch. 

Διαδραστική ευθυγράμμιση των hatches 

Τα hatch γραμμών και μοντέλων χρησιμοποιούνται επίσης για την απεικόνιση πεζοδρομίων και 

πλακιδίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι μερικές φορές απαραίτητο να προσαρμοστεί η 

ευθυγράμμιση του hatch με τη γεωμετρία του σχεδίου. Μέχρι τώρα, η προσαρμογή αυτή της 

ευθυγράμμισης ήταν δυνατή μόνο στις παραμέτρους του hatch, κάτι που συνέβαινε χωρίς καμία 

γραφική αναφορά στο σχέδιο. 

Η διαδραστική ευθυγράμμιση των hatches πλέον επιτρέπει τη μετακίνηση τoυς στο σχέδιο. Η 

επιλογή των στοιχείων και των σημείων τους είναι τόσο εύκολη όσο ο χειρισμός της γεωμετρίας. 

Χρησιμοποιώντας λαβές, τα στοιχεία των hatch μπορούν να μετακινηθούν μέσα στο περίγραμμα 

τους και στοιχισμένα με ακρίβεια στο σχέδιο. 

Multi-coloured hatch 

Το μοντέλο hatch χρησιμοποιεί 

προκαθορισμένα ή εξατομικευμένα 

περιγράμματα 2D, για να τα ενώσει 

με έναν επαναλαμβανόμενο τρόπο 

ώστε δημιουργήσει ένα hatch. Μέχρι 

τώρα, ένα μοντέλο διαγράμμισης  

σχεδιαζόταν με το χρώμα που είχε 

επιλεχθεί στις ρυθμίσεις των παραμέτρων της διαγράμμισης (hatch parameters), αγνοώντας αν το 

hatch model χρησιμοποιούσε διαφορετικά χρώματα. Με τη νέα έκδοση, τα χρώματα διατηρούνται 

αν χρησιμοποιηθεί παραπάνω από ένα χρώμα. Διαφορετικά, το hatch model εξακολουθεί να 

χρησιμοποιεί το προκαθορισμένο από τις παραμέτρους χρώμα. 
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Φέροντα / μη-φέροντα μέλη (Bearing / non-bearing components) 

Απεικόνιση σε views 

Η ορατότητα των φέροντων αντικειμένων 

(ξυλότυπος) και μη φέροντων είναι ανεξάρτητη 

λειτουργία στις view parameters για τις κατόψεις, 

τις όψεις και τις τομές. Με αυτόν τον τρόπο τα 

σχέδια για διαφορετικό σκοπό μπορούν εύκολα 

να παραχθούν από ένα  μοντέλο. 

Διαστασιολόγηση 

Η διαστασιολόγηση για τα φέροντα αντικείμενα 

(ξυλότυπος) και μη φέροντα  μπορεί να 

ενεργοποιηθεί από τα dimension parameters ή 

από το property bar. Η επιλογή αυτή οδηγεί σε 

υψηλό επίπεδο ευελιξίας και εξαλείφει την 

διαδικασία της χειροκίνητης καταχώρησης των 

σημείων διαστασιολόγησης. 

Παράθυρα 

Ετικέτες (Labelling) 

Η ονομασία των παραθύρων σε κλίμακα 

1:50 επεκτάθηκε με άλλη παραλλαγή. Ο 

νέος τύπος ονομασίας αντιστοιχεί στην 

επισήμανση που ορίζουν τα πρότυπα 

ÖNORM. 

Blind cases 

Η ποδιά του παραθύρου μπορεί τώρα να 
προσδιοριστεί ανάλογα με το φύλλο της 
πόρτας. 

Ζευκτά, Δικτυώματα 

Περιστρεφώμενοι ορθοστάτες 

Η περιστροφή των ορθοστατών στα ζευκτά μπορεί τώρα να ρυθμιστεί προαιρετικά από την 

επιλογή object parameters. Αυτό παρέχει περισσότερες δυνατότητες για ζευκτά που δεν έχουν 

κάποιο τετραγωνικό τμήμα, έτσι ώστε η περιστροφή του ορθοστάτη να μπορεί να προσαρμοστεί σε 

σχέση με τον ελκυστήρα. 

Ρύθμιση ύψους ορθοστατών  

Το επάνω και κάτω άκρο των ορθοστατών μπορεί κανείς να το χειριστεί ακόμα και μετά τη 

δημιουργία. 
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Αντιστήριξη με σημείο αναφοράς 

Η θέση της κεφαλοδοκού  σε σχέση με τον ορθοστάτη διαθέτει τώρα περισσότερες παραλλαγές. 

Για παράδειγμα, περιστροφή κατά 90 μοίρες, αριστερά ή δεξιά, και οι δύο πλευρές ή όλες οι 

πλευρές.  Οι χρήστες του ELITECAD απολαμβάνουν την απόλυτη ελευθερία. 

 

 

Κιγκλίδωμα 

Δημιουργία κιγκλιδώματος 

Αφαιρέθηκε ένας μικρός περιορισμός για μια σπάνια περίπτωση: τα κιγκλιδώματα  μπορούν τώρα 

να παραχθούν από κλειστά περιγράμματα. 

Κλιμακοστάσια 

Κατώτατη Στάθμη για περισσότερους τύπους 
κλιμακοστασίων 

Όλες οι παράμετροι για την ανώτατη και την κατώτατη στάθμη μιας 

γωνιακής σκάλας, ενός διπλού κλιμακοστάσιου ή ενός ελεύθερου είναι 

πλεόν επεξεργάσιμες. Οι εναλλαγές και οι επιλογές είναι 

πανομοιότυπες με την τυπολογία της σκάλας σε μια γραμμή και έτσι 

υπάρχουν πολλές δυνατότητες για τον καθορισμό του 

κλιμακοστασίου.
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Nέες δυνατότητες καταχώρησης για ελεύθερες σκάλες 

 

Η δημιουργία ελεύθερων σκαλών είναι πλέον πιο εύκολη από πριν. Η γραμμή ανάβασης, 

όπως και η τομή της σκάλας σχεδιάζονται  ελεύθερα ή επιλέγοντας ήδη υπάρχοντα 

περιγράμματα. Εναλλακτικά, είναι επίσης δυνατό να δημιουργήσετε ελεύθερες σκάλες 

χρησιμοποιώντας μόνο την 

γραμμή ανάβασης. Το ρίχτυ των 

κλιμάκων υπολογίζεται αυτόματα.  

Μετατροπή ελικοειδών σκαλών 

σε ελεύθερες 

Χρησιμοποιώντας ένα διακόπτη 

στο property bar, οι ελικοειδείς 

σκάλες μπορούν να μετατραπούν 

σε ελεύθερες σκάλες. Αυτό σας 

επιτρέπει να συνδυάσετε τη 

γρήγορη δημιουργία των 

παραμετρικών σκαλών με την 

απεριόριστη ελευθερία της 

ελεύθερης σκάλας. 

Επεξεργασία περιγραμμάτων ελεύθερων σκαλών 

Μέχρι τώρα, οι ελεύθερες σκάλες ήταν αρκετά 

περιορισμένες όσον αφορά τις δυνατότητες για 

αλλαγές. Με τη νέα έκδοση, η γραμμή ανάβασης 

(pitch line) και τα πλαϊνά περιγράμματα 

διαμορφώνονται  ελεύθερα. Χρησιμοποιώντας λαβές 

και δαγκάνες για τα περιγράμματα, έχετε όλα τα 

απαραίτητα εργαλεία για την αποτελεσματική 

προσαρμογή τους. 

 

 

Πλάκα 

Ονομασία ανοιγμάτων πλάκας 

Ανάλογα με το άνοιγμα του τοίχου, η ονομασία των ανοιγμάτων πλάκας και οροφής επεκτάθηκε με 

το κείμενο "usage". 



Copyright©2019 ERGOCAD - XEOMETRIC GmbH - ELITECAD AR14.1 – Nέα χαρακτηριστικά – νέες δυνατότητες | 18 

 

 

Ανοίγματα τοίχων 

Ευθυγράμμιση με πόρτα 

To παράθυρο διαλόγου παραμέτρων για ανοίγματα τοίχου αναθεωρήθηκε και ενοποιήθηκε με το 

παράθυρο διαλόγου παραμέτρων για την πόρτα. Τώρα, δύο παρόμοια αντικείμενα μπορούν να 

αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο, πράγμα που κάνει τις ροές εργασίας πιο κατανοητές. 

Καθορισμός σημείων για άνοιγμα σε τοίχο 

Κατά την προσαρμογή των παραμέτρων της πόρτας, προσαρμόσαμε επίσης τα ανοίγματα τοίχου 

ώστε να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργία ανοιγμάτων ανάλογων των θυρών. 

Αυτή η επέκταση δεν είναι μόνο μια ενοποίηση, αλλά παρέχει επίσης τη δυνατότητα ενσωμάτωσης 

τμημάτων  θυρών και παραθύρων διάφορων κατασκευαστών μέσω της βιβλιοθήκης, 

χρησιμοποιώντας τις ίδιες ευέλικτες επιλογές για τον καθορισμό σημείων ανοιγμάτων. 

Πόρτες 

Τοξοτές πόρτες 

Ορισμένες παραλλαγές θυρών έχουν ειδικές παραμέτρους, οι οποίες υπάρχουν μόνο στον 

αντίστοιχο τύπο. Κατά την εναλλαγή μεταξύ τύπων θυρών, πρέπει κανείς να έχει υπολογίσει τις 

προεπιλεγμένες τιμές. Η νέα έκδοση επεκτάθηκε με πολλές σημαντικές προεπιλεγμένες τιμές, 

όπως το ύψος της καμάρας κατά την αλλαγή σε τοξοτή πόρτα. Επιπλέον, βελτιώθηκαν οι 

υπολογισμοί για ρεαλιστική καταχώρηση δεδομένων. 

Νέοι τύποι κορνίζας θυρών: κορνίζα στον τοίχο και ελεύθερη κορνίζα 

Δύο νέες παραλλαγές προστέθηκαν στους 
διαθέσιμους τύπους κορνίζας. Στην περίπτωση 
κορνίζα στον τοίχο, το πλαίσιο ανοίγματος μπορεί 
να οριστεί εύκολα ανάλογα με τις διαστάσεις της. 

Αν θέλετε απόλυτη ελευθερία, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε την ελεύθερη κορνίζα, η οποία 
σας επιτρέπει να ορίσετε ένα ελέυθερο 
περίγραμμα. 

 

Πλαίσια θυρών με σημεία ανοιγμάτων 

Με τη χρήση κάθε είδους πλαισίου είναι πλέον 

δυνατόν να ορίσετε τα ανοίγματα των θυρών με 

τη χρήση σημείων. Με δύο διαστάσεις, μπορείτε 

να ορίσετε το πλάτος και το βάθος, και ως 

αποτέλεσμα, λαμβάνετε μια απεικόνιση σε 2D 

καθώς και 3D. 
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Ένδειξη στάθμης 

Εμφάνιση απόλυτων τιμών 

Εκτός από τις ενδείξεις ύψους σε σχέση με τις ρυθμίσεις του έργου, 

μπορείτε τώρα να εμφανίσετε επίσης την απόλυτη τιμή του ύψους 

στους δείκτες ύψους. Παρέχεται νέο ύψος αυτόματου κειμένου 

(απόλυτο) για τον ορισμό του template του δείκτη ύψους. Στα ύψη 

απόλυτων τιμών δεν χρησιμοποιείται θετικό σύμβολο. 

Plus sign 

 

 

Ο δείκτης ύψους μπορεί προαιρετικά να 

επεκταθεί με το θετικό σύμβολο. Το σύμβολο 

"συν" μπορεί τώρα να επιλεχθεί στο 

παράθυρο διαλόγου παραμέτρων, καθώς και 

στο property bar. 

 

 

3D αντικείμενα  

Παράθυρο διαλόγου 3D πριν την δημιουργία νέων 3D αντικειμένων 

Κατά τη δημιουργία νέων αντικειμένων, μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου παραμέτρων 

του αντίστοιχου αντικειμένου χρησιμοποιώντας τo property bar. Για λόγους ενοποίησης, το 

παράθυρο παραμέτρων 3D είναι τώρα ήδη διαθέσιμο πριν από τη δημιουργία του αντικειμένου, 

ώστε να ενεργοποιήσετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις του layer κλπ. Mε αυτόν τον τρόπο, έχει 

επιλυθεί ακόμη μια λεπτομέρεια για την καλύτερη καθοδήγηση του χρήστη. 

Διαμόρφωση ELITECAD 

Launch από ELITECAD 

Οι ρυθμίσεις του ELITECAD δεν είναι πλέον διαθέσιμες μόνο από το start menu, αφού μπορεί πια 

να ξεκινήσει και από το περιβάλλον χρήστη του ELITECAD μέσω των ρυθμίσεων του μενού. 

Ορισμός διεύθυνσης των project templates 

Τα νέα project templates μπορούν να αποθηκευτούν σε μια κοινόχρηστη διεύθυνση, ώστε να έχει 

ολόκληρη η ομάδα σας πρόσβαση σε αυτά. Αυτή η διεύθυνση μπορεί τώρα να ρυθμιστεί από τις 

ρυθμίσεις του ELITECAD.  

Camera 

Καθορισμός των διαδρομών κάμερας 

Οι διαδρομές της κάμερας είναι τα θεμέλια για τη δημιουργία βίντεο. Μέχρι τώρα, ήταν δυνατή μόνο 

η δημιουργία διαδρομών κάμερας μέσω της καταγραφής των κινήσεων σε εικονικές παρουσιάσεις. 

Η νέα έκδοση προσφέρει μια εντελώς νέα προσέγγιση σε αυτό, καθορίζοντας μονοπάτια μέσω 

αποθηκευμένων θέσεων κάμερας. Η κίνηση της κάμερας μεταξύ των θέσεων γίνεται μέσω 
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παρεμβολής και ο χρόνος μεταξύ των σημείων ή της συνολικής διάρκειας μπορεί να οριστεί από το 

χρήστη. Με λίγα μόνο κλικ, είναι δυνατό να δημιουργήσετε μια ακολουθία από στιγμιότυπα 

διαισθητικά, η οποία στη συνέχεια μετατρέπεται σε μια διαμορφώσιμη διαδρομή κάμερας. Αυτός ο 

πρακτικός και εύκολος τρόπος καθορισμού μιας διαδρομής είναι η βάση για ένα ομαλό βίντεο με 

σταθερές κινήσεις κάμερας. 

 

 

Αποθήκευση 

Nέα λειτουργία: Αποθήκευση Αρχείου για Μεταφορά (Save drawing for transfer) 

Ως ένα αυτόνομο σύστημα, το ELITECAD αποθηκεύει ολόκληρη την κατάσταση του έργου. 

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις τα αρχεία μπορούν να αποθηκευτούν σε εξωτερικό φάκελο, 

όπως τα υλικά σε μια κεντρική βάση δεδομένων, εξωτερικές αναφορές, εξωτερικές εικόνες φόντου, 

μεγάλα bitmap, κλπ. Κατά τη μεταφορά ενός αρχείου ELITECAD σε κάποιον εκτός του εργασιακού 

σας περιβάλλοντος, μπορεί να συμβεί να λείπουν πληροφορίες, αν δεν μεταφερθούν με 

συγκεκριμένο τρόπο. 

 

Για να αποφευχθεί αυτό το σενάριο, αναπτύξαμε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται "save drawing 

for transfer", η οποία αποθηκεύει όλα τα εξωτερικά δεδομένα σε ένα αρχείο ELITECAD, 

ανεξάρτητα από τις τρέχουσες ρυθμίσεις στις επιλογές. Με αυτόν τον τρόπο η ακεραιότητα και η 

πληρότητα των δεδομένων είναι εγγυημένες και τα προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν. 
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Γλώσσες 

Ρωσικά 

Πολλές λειτουργίες και διάλογοι στο περιβάλλον εργασίας του χρήστη έχουν προσαρμοστεί για την 

καλύτερη υποστήριξη των Κυριλλικών συμβόλων. Η ρωσική μετάφραση έχει ολοκληρωθεί και το 

ELITECAD είναι πλέον διαθέσιμο σε ρωσική έκδοση. 

 

Απόδοση 

Βελτιώσεις 

Το ELITECAD είναι υπερσύγχρονο εργαλείο για αρχιτεκτονικά αριστουργήματα· ως εκ τούτου, 

ερευνήσαμε με διάφορες μεθόδους τη βελτίωση της απόδοσης. Οι πολλές βελτιώσεις στη 

διαδικασία του rendering έχουν ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση του μέχρι και 30-50%, ανάλογα με 

το μοντέλο. Οι προσαρμογές του πυρήνα CAD, για μια πιο άμεση και αποδοτική επεξεργασία των 

εσωτερικών δομών δεδομένων, έχουν επίσης επίδραση σε αμέτρητες λειτουργίες, όπως η εργασία 

με πολυσύνθετες διαγραμμίσεις (hatchings). 
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Οπτικοποίηση σε πραγματικό χρόνο – 
Εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality) 

Υποστήριξη πρόσθετων συσκευών VR (HTC Vive, Windows Mixed Reality…) 

Το ELITECAD περιλαμβάνει τώρα την εγγενή 

ενσωμάτωση τoυ SteamVR. Το SteamVR, που 

ονομάζεται επίσης OpenVR, είναι μια ανεξάρτητη 

πλατφόρμα runtime βιβλιοθήκης για την 

υποστήριξη πολυάριθμων συσκευών VR, όπως 

το Oculus Rift, το HTC-Vive και το Windows 

Μixed Reality. Επιπλέον, ξεκλειδώνει πολλά νέα 

χαρακτηριστικά, όπως η χρήση και η λειτουργία 

διαφόρων κοντρόλ χειρός VR. 

Τώρα, το ELITECAD υποστηρίζει καλύτερα την 

κλίμακα διαμόρφωσης ενός εικονικού δωματίου 

(VR Room-Scale Setup), έτσι ώστε οι χρήστες VR να μπορούν να κινούνται πιο αποτελεσματικά. 

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, τα εικονικά περιθώρια απεικονίζονται με το VR, έτσι 

ώστε οι συγκρούσεις του πραγματικού κόσμου με αντικείμενα μπορούν να αποφευχθούν. 

Για να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το SteamVR, είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε 

ένα προφίλ χρήστη Steam. Επιπλέον, η βιβλιοθήκη runtime πρέπει να εγκατασταθεί ξεχωριστά, 

ώστε να μπορεί να ενεργοποιηθεί στο παράθυρο διαλόγου της συσκευής εισόδου. 

VR-Hand-Controller (Αφής) 

Εκτός από τις γνωστές κονσόλες παιχνιδιών, 

όπως το PS4, το XBOX, κ. λ.π., πλέον 

υποστηρίζονται και τα κοντρόλ χειρός VR, 

όπως το Oculus (Touch) και το HTC, καθώς 

και όλες οι συσκευές Windows Mixed 

Reality, συμπεριλαμβανομένων και των 

κοντρόλ. Ανάλογα με τον τύπο της 

συσκευής,  τα σημεία αφής, τα joystick και τα 

κουμπιά είναι διαθέσιμα για διαισθητική 

αλληλεπίδραση. 

Βελτιωμένη απεικόνιση του σφαιρικού VR μενού 

Η επιλογή “menu relative to VR controller” δείχνει το αντίστοιχο μενού VR σε σχέση με το κοντρόλ 

χειρός, με το οποίο άνοιξε το μενού. Εάν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη ή αν δεν 

υπάρχουν ενεργά κοντρόλ VR, το σφαιρικό μενού εμφανίζεται στην κατεύθυνση προβολής ως 

συνήθως. Η νέα δυνατότητα είναι ότι το μενού VR δεν είναι πλέον στατικό, αλλά ακολουθεί το 

κεφάλι του χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, το ανοιχτό μενού δεν μπορεί ποτέ να ξεφύγει εκτός του 

οπτικού πεδίου σε περίπτωση που συμβούν κινήσεις στον πραγματικό κόσμο.
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Δείκτες αλληλεπίδρασης 

Οι δείκτες αλληλεπίδρασης των κοντρόλ χειρός VR παρέχουν έναν οικείο και παιχνιδιάρικο τρόπο 

για την εκτέλεση αλληλεπιδράσεων και επιλογών. Χρησιμοποιώντας έγχρωμες ακτίνες για 

απεικόνιση, είναι αμέσως σαφές τι είναι επιλεγμένο και η αλληλεπίδραση είναι τόσο εύκολη όσο 

ποτέ πριν. Χάρη στην επιλογή "show hair cross", ο χρήστης μπορεί να έχει εναλλαγή με το πολύ 

γνωστό VR hair cross, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του οπτικού πεδίου και των δεικτών 

αλληλεπίδρασης.Ειδοποιήσεις VR status 

Τώρα μπορείτε να εμφανίσετε σημαντικές ειδοποιήσεις απευθείας στη λειτουργία VR μέσω 

ειδοποιήσεων της κατάστασης VR. 

Άμεση εισαγωγή λειτουργιών VR  

Προστέθηκαν νέες λειτουργίες για τη μετακίνηση σε λειτουργία walkthrough, οι οποίες ωφελούν 

ιδιαίτερα τα VR σενάρια. Μπορούν να διαμορφωθούν σχετικά  με τις άλλες λειτουργίες του μενού 

VR, καθώς και με τα κοντρόλ και χειριστήρια εικονικής πραγματικότητας. Αυτές οι εξειδικευμένες 

λειτουργίες αλληλεπίδρασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας χωρίς πρόσθετες ρυθμίσεις 

από το χρήστη (άμεση ανταλλαγή τμημάτων από τη βιβλιοθήκη, αλλαγή υλικού, επιλογή ή 

προβολή ιδιοτήτων αντικειμένου). 

Παύση του ήχου εξόδου 

Η νέα επιλογή για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της εξόδου ήχου μπορεί να ελεγχθεί μέσω 

του μενού VR. 

Tηλεμεταφορά 

Η λειτουργία τηλεμεταφοράς (teleporting) προσαρμόστηκε στις καλύτερες πρακτικές VR και τώρα 

λειτουργεί πιο άμεσα και διαισθητικά χωρίς περιττές περιστροφές. Η λειτουργία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να συνδυάσετε μια διαδρομή στον εικονικό κόσμο με φυσική μετακίνηση στον 

πραγματικό (room scaling). Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης έχει τρεις διαφορετικούς τρόπους για να 

μετακινηθεί σε VR, ανάλογα με την κατάσταση. 
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VR φακός 

Είναι εφικτή η ενεργοποίηση φακών για το αριστερό και το δεξί κοντρόλ χειρός. Η λάμπα στην 

αριστερή πλευρά είναι ήπια, πλατιά και με λιγότερο έντονο φως. Στη δεξιά πλευρά, είναι επιλεγμένο 

ένα πιο συγκεντρωτικό, πιο ισχυρό και ψυχρότερο φως. 

Αυτές οι επιλογές είναι πρακτικές εάν δεν υπάρχουν πηγές φωτός στο μοντέλο, αλλά είναι θεμιτό 

να θέλετε να βιώσετε τα αποτελέσματα της απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο, για παράδειγμα, σε 

εσωτερικούς χώρους με αμυδρό φωτισμό. Οι φακοί δημιουργούνται δυναμικά ως πηγές φωτός 

(spots) και μπορούν να ρυθμιστούν όπως κάθε άλλη πηγή φωτός. 

Βελτιωμένη ποιότητα εικόνας σε λειτουργία σκίασης 

Η ποιότητα της εικόνας στη λειτουργία render βελτιώθηκε δραματικά. Οι νέες τεχνολογίες και 

βελτιστοποιήσεις ενισχύουν την ποιότητα στην κανονική απόδοση γραφικών καθώς και σε 

συσκευές VR. Η νέα ενσωματωμένη Fast Approximate Anti-Aliasing (FXAA) βελτιώνει την 

εξομάλυνση των άκρων, καθώς και το φιλτράρισμα τριγραμμικής υφής και μειώνει τις μεταβάσεις 

των βημάτων χαρτογράφησης mip. Επιπλέον, βελτιώθηκε η απεικόνιση απαλών σκιών, η 

απόφραξη του περιβάλλοντος (SSAO) και η προσαρμόσιμη διαφάνεια, η οποία έχει δραστική 

επίδραση στα οπτικά αποτελέσματα. 

Εκτός από τις βελτιώσεις στην ποιότητα, η νέα έκδοση περιλαμβάνει επίσης αρκετές προσαρμογές 

που αυξάνουν το ρυθμό των καρέ, έτσι ώστε  να μπορεί κανείς να βιώσει τα μοντέλα πολύ πιο 

ομαλά. Ειδικά σε περιβάλλοντα VR και στη λειτουργία  walkthrough, αυτός ο υψηλός ρυθμός καρέ 

είναι σημαντικός επειδή οδηγεί σε περισσότερη άνεση και καλύτερη εμβάθυνση.
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Ποσότητες 

Σε πλαίσια τοίχου (on wall frame) 

Οι ποσότητες των θυρών επεκτάθηκαν για τον τύπο πλαισίου "on wall frame". 

Docutexts 

Τώρα είναι δυνατό να διαμορφώσετε μεμονωμένα αν το έγγραφο των ποσοτήτων θα απεικονίζεται 

στην προβολή 2D για κάθε τύπο αρχιτεκτονικού αντικειμένου. Ανεξάρτητα από αυτό, οι κατάλογοι 

του quantities manager παρέχουν όλα τα διαθέσιμα έγγραφα. 

Ανοίγματα 

Όλα τα αρχιτεκτονικά αντικείμενα που 

ανοίγουν (ανοίγματα τοίχων, πλάκας, 

οροφών και σκεπής)  αξιολογούνται και 

εμφανίζονται στο quantities manager. 

Επιπλέον, τα ανοίγματα των 

παραθύρων και των θυρών συνδέονται 

ιεραρχικά με τις αντίστοιχες πόρτες και 

παράθυρα. 

Τοίχοι 

Οι ποσότητες των ελεύθερων τοίχων 

και των τοίχων περιγράμματος 

επεκτάθηκαν με τον υπολογισμό της 

περιοχής του εδάφους, καθώς και το 

μέγιστο ύψος. 

Εξωτερικός χώρος 

Αντικείμενα όπως η οροφή κάλυψης, το 

ανώτερο layer οροφής κ.λπ., εμφανίζονται τώρα και στις ποσότητες του εξωτερικού χώρου. 

Βάση δεδομένων 

Είναι δυνατό να επαναφέρετε τα βασικά δεδομένα των ποσοτήτων στην αρχική προεπιλεγμένη 

κατάσταση στο παράθυρο διαλόγου ρύθμισης παραμέτρων (configuration dialog). Εάν πολλοί 

χρήστες έχουν πρόσβαση στην ίδια βάση δεδομένων, τότε η επαναφορά των τιμών επιτρέπεται 

μόνο για το χρήστη με την πιο πρόσφατη έκδοση του ELITECAD. 

Χρησιμοποιώντας την επιλογή "subtraction checks (openings)", είναι δυνατόν να ελεγχθεί η 

εφαρμογή του κανόνα της παράβλεψης ανοιγμάτων. 

Η απόδοση της ανάγνωσης των βασικών δεδομένων (π.χ. αντικαταστάσεις υλικών) από τη βάση 

δεδομένων βελτιώθηκε δραματικά. 

Αναφορές - Τεύχη 

Μέχρι τώρα, τα δωρεάν αντικείμενα, από τα οποία έλειπαν πάρα πολλά δεδομένα, δεν ήταν πάντα 

καταχωρημένα. Για παράδειγμα, σε πλάκες με πολλαπλά παρόμοια layers, δεν εμφανίζονταν στη 

σχετική λίστα όλα τα layers. Αυτό βελτιώθηκε στη νέα έκδοση. 
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Η επαλήθευση της περιοχής με 

μειωμένη απεικόνιση δεν 

περιλαμβάνει πλέον μoνές 

επιφάνειες και προσαρμόστηκε 

σε κατακόρυφο format. 

Το πλάτος των στηλών και η 

στοίχιση των κεφαλίδων 

βελτιστοποιήθηκαν. 

Η δυνατότητα ελέγχου των αλλαγών 

σελίδας επεκτάθηκε: π.χ. στα 

templates είναι δυνατό να 

καθοριστεί, ότι μέσα σε ένα μπλοκ, 

οι αλλαγές εμφανίζονται μόνο μετά 

από ένα κενό. 

Όταν ανοίγετε πολύ μεγάλες αναφορές (τουλάχιστον 1024 σελίδες), δεν υπάρχουν πλέον 

μηνύματα σφαλμάτων, τα οποία να προκλήθηκαν από τον περιορισμό της μη αυτόματης αλλαγής 

1024 σελίδων στο Microsoft Excel. 

Τα ακατέργαστα δεδομένα, στα οποία βασίζονται οι αναφορές, μπορούν τώρα να αποθηκευτούν 

επιπρόσθετα των αναφορών. Εάν αυτή η επιλογή οριστεί, ένα ξεχωριστό αρχείο, το οποίο 

τελειώνει με ".Daten.xlsx” αποθηκεύεται δίπλα στο αρχείο .xlsx. 
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Interfaces 

DXF/DWG 

Νέα έκδοση 2019  

Το περιβάλλον εργασίας DXF/DWG ενημερώθηκε ώστε να υποστηρίζει το AutoCAD μέχρι την 
έκδοση 2019.  

SketchUp 

Νέα έκδοση 2018 

Τα τμήματα βιβλιοθήκης του SketchUp μπορούν να εισαχθούν μέχρι την έκδοση 2018 στο 

ELITECAD. Η εξαγωγή μοντέλων 3D υποστηρίζει επίσης την πιο πρόσφατη μορφή SketchUp. 

Ρυθμιζόμενη έκδοση εξαγωγής 

Το περιβάλλον εργασίας εξαγωγής του SketchUp επιτρέπει τώρα την επιλογή της έκδοσης για 

την εξαγωγή. Αυτό σας επιτρέπει να μεταφέρετε δεδομένα σε χρήστες που δεν έχουν 

εγκατεστημένη την πιο πρόσφατη έκδοση του SketchUp. 

IFC 

Ως ένα μακροχρόνιο μέλος του buildingSMART, το 

XEOMETRIC θέτει μια ισχυρή εστίαση στη συνεχή 

ανάπτυξη του περιβάλλοντος εργασίας του IFC.  

Πιο λεπτομερή εισαγωγή 

Με τη νέα έκδοση, η εισαγωγή των αρχείων IFC, τα οποία δημιουργούνται από πολλές 

διαφορετικές εφαρμογές CAD, βελτιώθηκε δραματικά. Λόγω αυτής της αναθεώρησης, όλα τα 

αρχιτεκτονικά αντικείμενα υποστηρίζονται τώρα με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια και με αμέτρητες 

παραμέτρους. Εστιάσαμε πολύ στην υποστήριξη μεταξύ των διαφόρων μορφών των εξαγώμενων 

αρχείων. 

Καλύτερη διαχείρηση των μη έγκυρων δεδομένων 

Δεδομένου ότι η ποιότητα των δεδομένων του IFC ποικίλλει σημαντικά, είναι σημαντικός ο τρόπος 

χειρισμού των μη έγκυρων δεδομένων.  Με την πάροδο 

των χρόνων συλλέξαμε εμπειρίες και τις εφαρμόσαμε  με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να χειριστούν σφάλματα 
σε αρχεία IFC, και επομένως βελτιώνουν σημαντικά την 
ποιότητα των εισαγόμενων δεδομένων, γεγονός που 
βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα των πρότζεκτ 
BIM.  

 


