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Για το Add-On “ΒΟΗΘΟΣ ΕΣΩΤ. 
ΧΩΡΩΝ”

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εντολή Βοηθός Εσωτ. Χώρων βελτιώνει την προσομοίωση των 3D Χώρων με την εφαρμογή 
Παρελκόμενων Αντικειμένων σε επιλεγμένους τοίχους, οροφές και δάπεδα και τη δημιουργία 
στοιχείων εσωτερικών φινιρισμάτων. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις παραμέτρους της μορφής 
και των υλικών αυτών των στοιχείων χρησιμοποιώντας τα τυπικά εργαλεία του ARCHICAD καθώς 
επίσης και την παραμετρική τους λειτουργικότητα. Ο Βοηθός Εσωτ. Χώρων αναγνωρίζει τα 
ανοίγματα των τοίχων και ενημερώνεται αν ο Χώρος που είναι συσχετισμένος έχει ενημερωθεί ή 
αλλάξει. Ο Βοηθός Εσωτερικών Χώρων βασίζεται στα Αντικείμενα που είναι αποθηκευμένα στη 
Βιβλιοθήκη ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ. 

Το νέο σύνολο εντολών θα εμφανιστεί εξ ορισμού στο υπομενού Σχεδίαση > Πρόσθετα Σχεδίασης 
> Βοηθός Εσωτ. Χώρων. 

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ADD-ON “ΒΟΗΘΟΣ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ”

Επιλέξτε πρώτα έναν μόνο Χώρο στην Κάτοψη. Μην επιλέγετε κανένα άλλο στοιχείο. Επιλέξτε την 
εντολή Βοηθός Εσωτ. Χώρων > Δημιουργία Παρελκόμενων Δωματίου από το μενού Σχεδίαση > 
Πρόσθετα Σχεδίασης. Ένας διάλογος σας προτρέπει να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών 
Παρελκόμενων Αντικειμένων. 

Πατήστε οποιοδήποτε από τα τρία κουμπιά (Παρελκόμενο Οροφής, Παρελκόμενο Τοίχου, 
Παρελκόμενο Δαπέδου) για να φέρετε στο προσκήνιο το διάλογο Επιλογή Παρελκόμενου 
Αντικειμένου. Επιλέξτε ένα αντικείμενο και κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις. 

Όταν θα έχετε επιλέξει ένα αντικείμενο για έναν ή περισσότερους τύπους παρελκόμενων, ο 
διάλογος Βοηθός Εσωτ. Χώρων αλλάζει ώστε να αντικατοπτρίζει την επιλογή αντικειμένου που 
έχετε κάνει. 

Πατήστε το OK για να τοποθετήσετε το Παρελκόμενο Αντικείμενο(α) στην επιφάνεια των 3D 
Χώρων. Αν το δεδομένο Δωμάτιο έχει αλλάξει ή ενημερωθεί, χρησιμοποιήστε την εντολή 
Ενημέρωση Παρελκομένων Δωματίου από το μενού Βοηθός Εσωτ. Χώρων για να ενημερώσετε 
τα τοποθετημένα Παρελκόμενα Αντικείμενα. 
Πνευματική Ιδιοκτησία © 2017 της GRAPHISOFT, η οποία διατηρεί όλα τα δικαιώματα. Το ARCHICAD® είναι μία κατα-
χωρημένη εμπορική ονομασία της GRAPHISOFT. 

http://www.graphisoft.com/
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Αποποίηση Ευθυνών: 

Το λογισμικό παρέχεται σε σας “ΩΣ ΕΧΕΙ”, και αποδέχεστε την πιθανότητα να περιέχει λάθη. Η 
GRAPHISOFT δεν αναγνωρίζει ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση από τη λειτουργία ή τη χρήση του 
λογισμικού. 
Πνευματική Ιδιοκτησία © 2017 της GRAPHISOFT, η οποία διατηρεί όλα τα δικαιώματα. Το ARCHICAD® είναι μία κατα-
χωρημένη εμπορική ονομασία της GRAPHISOFT. 

http://www.graphisoft.com/
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