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Νέα εργαλεία σχεδίασης µε κωδικοποίηση των Layers για την ηλεκτρονική υποβολή
τοπογραφικών διαγραµµάτων και διαγραµµάτων γεωµετρικών µεταβολών στην ΕΚΧΑ ΑΕ.

Αντιγραφή στοιχείων του GGCAD στα αντίστοιχα Layers της ΕΚΧΑ ΑΕ για την
ηλεκτρονική υποβολή σε αυτήν.
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Εξειδικευµένες εντολές κοψίµατος εµβαδού που καταχωρούν το LwPolyline διαίρεσης
της επιφάνειας στα Layers των χωρικών µεταβολών LINE_XM και LINE_XM_VST,
σύµφωνα µε ΕΚΧΑ.
Νέα εντολή για την εξαγωγή σε DXF των Layers που είναι ανοιχτά.

∆ύο νέες εντολές επεξεργασίας για οµαδική µετατροπή Lines και Arcs σε LwPolylines
Νέα δυνατότητα να προσθέτει ο χρήστης στο υπόµνηµα χρησιµοποιηµένων συµβόλων
δικά του Layers γραµµών.

Η εντολή µέτρησης απόστασης του προγράµµατος εµφανίζει επιπλέον στοιχεία όπως
υψοµετρική διαφορά των δύο σηµείων καθώς και των αντίστοιχων ταχυµετρικών (αν
υπάρχουν).
Νέα δυνατότητα να προσθέτει ο χρήστης στάθµες στο σχέδιο. Το υψόµετρο λαµβάνεται
κατά προτίµηση από το ταχυµετρικό ή αν δεν υπάρχει ταχυµετρικό από κάποια σχεδιαστική
οντότητα στο σηµείο που γίνεται το κλικ.
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Σχεδίαση νέων κλειστών Polylines στο Layer που επιθυµούµε τα οποία είναι αντίγραφα
είτε άλλων Polylines, είτε οποιασδήποτε εµβαδοµέτρησης έχει γίνει από το πρόγραµµα. Η
λειτουργία εκτελείται µε κλικ στα Polylines ή στα λεκτικά των εµβαδών στην σχεδιαστική
επιφάνεια. Τα λεκτικά µπορούν να είναι είτε ο κωδικός τους (κτηµατολογικός αριθµός) είτε το
ίδιο το εµβαδόν.

Σχεδίαση ενός νέου κλειστού Polyline στο Layer που επιθυµούµε τα οποίο είναι η
συνένωση εφαπτόµενων είτε άλλων Polylines, είτε οποιασδήποτε εµβαδοµέτρησης έχει γίνει
από το πρόγραµµα. Η διαδικασία επιλογής είναι όπως στην προηγούµενη περίπτωση.
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Συσχέτιση οποιουδήποτε κλειστού LwPolyLine µε περιεχόµενο κωδικό (text). Πρόκειται
για εναλλακτικό τρόπο εµβαδοµέτρησης χωρίς σώσιµο της πληροφορίας σε εξωτερικό αρχείο
δεδοµένων, µε δυνατότητα λήψης πληροφοριών ανά πάσα στιγµή και σχεδίασης πίνακα x,y.
Σχεδίαση αριθµηµένων κορυφών σε οποιαδήποτε κλειστά ή ανοιχτά LwPolyLines µε
δυνατότητα σχεδίασης πίνακα συντεταγµένων στην σχεδιαστική επιφάνεια.

Εύρεση των µη συσχετισµένων τελικών ιδιοκτησιών µε αρχικές και σχεδίαση κύκλων µε
κέντρα τα σηµεία αναγραφής των κωδικών τους. Έτσι υπάρχει ένας εύκολος έλεγχος των
αδιάθετων οικοπέδων επάνω στην σχεδιαστική επιφάνεια.
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