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Νέα χαρακτηριστικά των προγραµµάτων GGCAD 
 

 Αριθµός έκδοσης 21.0 
 Ετος κυκλοφορίας 2016 
 Συµβατότητα µε AutoCAD 2004 έως 2017 
 Συµβατότητα µε λειτουργικά Windows XP έως Windows 10 

 
 Ολοκληρώθηκε η αναµόρφωση των πινάκων συντεταγµένων και πλευρών που 

τοποθετούνται στην επιφάνεια του σχεδίου η οποία είχε ξεκινήσει από την προηγούµενη 
έκδοση του προγράµµατος. Το µέγεθος των χαρακτήρων καθώς και το αν θα σχεδιάζεται και 
πλέγµα διαχωρισµού των Χ , Υ κ.λ.π., έχουν προστεθεί πλέον στις παραµέτρους του 
προγράµµατος ώστε να σώζονται οι προτιµήσεις του χρήστη και να είναι διαθέσιµες σε 
επόµενα σχέδια. 

 
 

 Προστέθηκε νέα δυνατότητα στον επεξεργαστή κειµένων του προγράµµατος µε την 
οποία µπορούµε µε «Λήψη» να συλλέξουµε κείµενα Text και MText από την  επιφάνεια του 
σχεδίου µε σκοπό την ένταξή τους σε νέο κείµενο ή την αποθήκευσή τους σε σειριακό αρχείο 
για µελλοντική χρήση σε οποιοδήποτε σχέδιο. Για παράδειγµα αν έρθει στα χέρια µας ένα 
σχέδιο µε πίνακα συντεταγµένων επάνω, µπορούνε να σώσουµε αυτά τα στοιχεία σε σειριακό 
και στην συνέχεια να ραπορτάρουµε αυτά τα στοιχεία ως ταχυµετρικά. 

 
 

 Στην µηκοτοµή προστέθηκε νέα δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων εδάφους από αρχείο 
στοιχείων άλλης µηκοτοµής,  

 Επίσης στην µηκοτοµή προστέθηκε εξαγωγή σχεδιασµένης λύσης ερυθράς σε 
ανεξάρτητο σχέδιο στον δίσκο και αντίστοιχη εισαγωγή αποθηκευµένης λύσης. 
Τα στοιχεία που εξάγονται είναι οι γραµµές της ερυθράς και οι σηµαίες. 
Έτσι µπορείτε να δοκιµάζετε διαφορετικές λύσεις µέχρι να καταλήξετε στην οριστική. 
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 Προστέθηκε νέα εξειδικευµένη εντολή πύκνωσης του άξονα χωµατισµών µε ενδιάµεσες 
κορυφές, στις τοµές µε τα τρίγωνα του µοντέλου εδάφους. Μεταφέροντας µε copy-paste τον 
άξονα και στα δύο σχέδια (εδάφους και εκσκαφής) και πυκνώνοντάς τον, πετυχαίνουµε να 
σχεδιαστούν διατοµές σε όλες τις θλάσεις του εδάφους και των δύο σχεδίων, βελτιώνοντας έτσι 
την ακρίβεια υπολογισµού των χωµατισµών. 

 
 

 Προστέθηκε νέα λειτουργία δηµιουργίας εξειδικευµένου layout επεξεργασίας ορίων µε 
ονοµασία «OR-OLA» µε δύο παράθυρα (viewports) εκ των οποίων το ένα εµφανίζει µόνο τα 
layers των ορίων και των κτηµατολογικών αριθµών. Ετσι έχουµε καλό έλεγχο για τυχόν 
ασυνέχειες στο περίγραµµα των ιδιοκτησιών και εποµένως εύκολη συµπλήρωση των γραµµών. 

 


