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Για το Add-On “ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΠΛΩΝ”

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το ARCHICAD Add-On μπορεί να βρει, επιλέξει ή διαγράψει στοιχεία που έχουν τις ίδιες 
παραμέτρους (τύπο, χρώμα, πάχος, ύψος, κλπ...) και καταλαμβάνουν την ίδια ακριβώς θέση στην 
Κάτοψη. Ανεπιθύμητα διπλά στοιχεία δημιουργούνται συνήθως μετά από λανθασμένο διπλό κλικ 
με το ποντίκι στην ίδια θέση ή με αντιγραφή και επαναλαμβανόμενη κόλληση στην ίδια θέση. 

Το νέο σύνολο εντολών θα εμφανιστεί εξ ορισμού στο υπομενού Επεξεργασία > Έλεγχος Διπλών. 

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ADD-ON “ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΠΛΩΝ”

Το Add-On θα προσθέσει δύο νέες εντολές στο ARCHICAD: Επιλογή Διπλών και Διαγραφή Διπλών 

Επιλογή Διπλών

Η εντολή Επιλογή... θα επιλέξει και θα τονίσει όλα τα διπλά στοιχεία στο ενεργό παράθυρο. Αν 
πριν από την ενεργοποίηση της εντολής, τοποθετήσετε στο παράθυρο ένα πλαίσιο επιλογής, ή 
έχετε επιλέξει κάποια στοιχεία, τότε η δράση της εντολής θα περιοριστεί στην περιοχή του 
πλαισίου επιλογής ή στα επιλεγμένα στοιχεία. Θα επιλεγούν μόνον τα διπλά στοιχεία, το πρώτο 
στοιχείο δεν θα επηρεαστεί. 

Διαγραφή Διπλών

Με την εντολή Διαγραφή... μπορείτε να διαγράψετε τα διπλά στοιχεία ολόκληρης της μελέτης (σε 
όλους τους Ορόφους και Τομές). Μπορείτε επίσης να περιορίσετε τη δράση της εντολής στο 
ενεργό παράθυρο, ή - αν πριν από την κλήση της εντολής έχετε επιλέξει κάποια αντικείμενα - στην 
τρέχουσα επιλογή. Κλικ στο κουμπί Διαγραφή θα διαγράψει τα διπλά, αλλά θα αφήσει τα αρχικά 
στοιχεία ανέπαφα. 

Σημειώσεις: 

• Η εντολή Επιλογή Διπλών επενεργεί μόνον στον ενεργό όροφο ή τομή. 

• Η  εντολή Διαγραφή Διπλών επενεργεί σε όλους τους ορόφους. 
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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• Το Add-On Επιλογή/Διαγραφή Διπλών δεν λειτουργεί σε γραμμές Τομών/Όψεων και 
Κάμερες. 

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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