Νέα χαρακτηριστικά των προγραµµάτων GGCAD
Αριθµός έκδοσης
23.1
Έτος κυκλοφορίας
2019
Συµβατότητα µε λειτουργικό σύστηµα Windows XP (X86) SP3
Windows Vista SP2
Windows 7 SP1
Windows 8.1 SP1
Windows 10 PRO
Συµβατότητα µε GstarCAD PRO
2018 έως 2019
Συµβατότητα µε AutoCAD
2004 έως 2020
Το GstarCAD PRO είναι το νέο σχεδιαστικό περιβάλλον µε το οποίο είναι πλέον
συµβατό το GGCAD. Αυτή η έκδοση του GGCAD είναι ταυτόχρονα συµβατή και µε τα δύο
CAD περιβάλλοντα. Με το ίδιο GGCAD µπορείτε να δουλεύετε είτε µε το ένα είτε µε το άλλο
ρυθµίζοντας µόνο την σύνδεσή του µε το GstarCAD ή µε το AutoCAD. Ο χρήστης του
AutoCAD εξοικειώνεται εύκολα µε το GstarCAD.
Το GGCAD στο νέο συµβατό περιβάλλον GstarCAD
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Προσθαφαίρεση οποιασδήποτε ένδειξης της επιλογής σας, στις παρατηρήσεις
ταχυµετρικών. Για παράδειγµα µπορούµε να δώσουµε Ψ για τα σηµεία που προέρχονται από
ψηφιοποίηση ή Γ για αυτά που προέκυψαν µε γεωµετρική κατασκευή. Τα ταχυµετρικά που
έχουν οποιαδήποτε άλλη ένδειξη τα αφήνει ως έχουν. Επενεργεί σε ένα ή περισσότερα σηµεία
αφού δώσουµε την ένδειξη και στην συνέχεια τα επιλέξουµε µε κλικ ή µε window κ.λ.π.

Προσθαφαίρεση υπογράµµισης σε κείµενα (Text). Λειτουργεί ως διακόπτης on-off, µε
κλικ σε Text και εκτελεί αµέσως.

Σχεδίαση περιγραµµάτων των γεωτεµαχίων που παίρνουµε από το Εθνικό Κτηµατολόγιο
µε την βοήθεια του επεξεργαστή αρχείων συντεταγµένων στον οποίο πληκτρολογούµε τα x,y
και µετά σχεδίαση LwPolyline στο σχέδιο. Το LwPolyline σχεδιάζεται σε δικό του layer
(GEOEKTH), εµφανίζεται στο υπόµνηµα σχεδιασµένων συµβόλων καθώς και στις
παραµέτρους του προγράµµατος για ρύθµιση του χρώµατος. Αυτή η λειτουργία περιέχεται
στην ενότητα του µενού «LwPolylines, Υπολογισµοί …».

Αντιγραφή κλειστού(ών) LwPolylines στο layer (GEOPLOT) µε σκοπό την εκτύπωση
του περιγράµµατος του γεωτεµαχίου µε ειδικό τύπο γραµµής, πάχους εκτύπωσης και
χρώµατος. Εµφανίζεται στο υπόµνηµα συµβόλων και στις παραµέτρους του προγράµµατος για
ρύθµιση του χρώµατος. Αυτή η λειτουργία περιέχεται στην ενότητα «∆ιαµόρφωση
εκτυπώσεων».
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Επιπλέον τρόπος εξαγωγής µόνο των Layers EKXA σε ανεξάρτητο σχέδιο (dwg) στον
δίσκο για την ηλεκτρονική υποβολή. Τα Layers εξάγονται είτε είναι ορατά είτε όχι. Με τον ίδιο
τρόπο εξάγονται πλέον και τα στοιχεία σε αρχείο dxf.

∆ύο επιπλέον επιλογές εξαγωγής µέρους του σχεδίου σε ανεξάρτητο σχέδιο στον δίσκο.
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Υψοµετρική προσαρµογή των σηµείων και των τριγώνων του µοντέλου στα υψόµετρα
των αντίστοιχων ταχυµετρικών, στις περιπτώσεις που αλλάξαµε κάποια υψόµετρα
ταχυµετρικών σηµείων.
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