
Νέες Δυνατότητες του ArchiCAD STAR(T) Edition 2014 
Οι ολοκαίνουργιες Συνδέσεις Βάσει Προτεραιότητας και οι άλλες λειτουργίες µοντελοποίησης, η 
ΑΝΟΙΚΤΗ συνεργασία µε την υποστήριξη του IFC, οι γενικές Βελτιώσεις Απόδοσης και η πλήρης σειρά 
των ευφυών βελτιώσεων επεξεργασίας 2D / 3D του ArchiCAD 17, καθώς και πολλά ακόµα, καθιστούν 
το ArchiCAD STAR(T) Edition 2014 το ιδανικό εργαλείο για µία ευρεία κοινότητα χρηστών. Το πλήρες 
σύνολο λειτουργιών οµαλοποιεί τη ροή εργασίας του STAR(T) Edition 2014 από τη φάση της 
ογκοπλασίας έως την τελική τεκµηρίωση. 
Για να µάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες, καθώς και λεπτοµέρειες συµβατότητας του 
ArchiCAD STAR(T) Edition 2014, κατεβάστε τον Συγκριτικό Πίνακα Εκδόσεων. 
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Συνδέσεις Βάσει Προτεραιότητας 
Οι ολοκαίνουργιες Συνδέσεις Βάσει Προτεραιότητας 
προσφέρουν  υψηλή Ανταποδοτικότητα Επένδυσης (ROI) για 
την εργασία που αφιερώθηκε στη δηµιουργία του µοντέλου 
ΒΙΜ, παρέχοντας αυτόµατα λεπτοµέρειες και τοµές, επιπέδου 
τεκµηρίωσης κατασκευής. !!!
 
Ευφυή Δοµικά Υλικά 
Νέα, ευφυή δοµικά υλικά διασφαλίζουν τη σωστή γραφική 
αναπαράσταση των υλικών σε τοµές (ράστερ τεµνοµένων), 
καθώς και των επιφανειών στοιχείου στις 3D απόψεις. Αυτό δεν 
απλοποιεί µόνο τη διεπαφή του χρήστη, αλλά επιτρέπει και τη 
χρησιµοποίηση του ίδιου υλικού σε όλες τις διαδικασίες της 
σχεδιαστική µελέτης. !!
 
Αυξηµένη Απόδοση σε Πολύπλοκα Μοντέλα 
Το ArchiCAD 17 υποστηρίζει  τη δηµιουργία και το χειρισµό 
µεγάλων και πολύπλοκων µοντέλων µε την πρωτοεµφανιζό-
µενη στο χώρο “Υποστήριξη Επεξεργασίας στο Παρασκήνιο" 
για ταχύτερη παραγωγή των λεπτοµερειών πολύπλοκων 
µοντέλων. Η Βελτιστοποιηµένη Κλιµάκωση των Πολυπύρηνων 
CPUs αυξάνει την απόδοση σε µεγάλα και πολύπλοκα µοντέλα. 
Η αυξηµένη απόδοση της Κεντρικής Μονάδας Γραφικών, 
καθιστά ακόµα οµαλότερες την 3D πλοήγηση και τη χρήση της 
OpenGL. 
 
Βελτιωµένο Εργαλείο ΜΟΡΦΗ® 
Το εργαλείο ΜΟΡΦΗ® εισάγει δυνατότητες άµεσης 
µοντελοποίησης στο εγγενές BIM περιβάλλον, επιτρέποντας τη 
δηµιουργία στοιχείων οποιασδήποτε γεωµετρίας µε έναν 
διαισθητικό, γραφικό τρόπο. Οι τελευταίες βελτιώσεις βοηθούν 
τους σχεδιαστές στην αρχική σύλληψη και στη φάση της 
ογκοπλασίας. Οι αρχιτέκτονες µπορούν να έχουν τον όγκο και 
το εµβαδόν επιφάνειας µεµονωµένων Μορφών, ανά όροφο.  
Αυτά τα δεδοµένα παρέχουν πολύτιµη πληροφόρηση στο 
στάδιο του σχεδιασµού για την ωφέλιµη επιφάνεια του 
σχεδιαζόµενου έργου. 

http://www.graphisoft.com/ftp/marketing/acse2014/acse2014_to_earlier_comparison.pdf
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3D Επίπεδα Κοπής σε Πραγµατικό Χρόνο 
Οι αρχιτέκτονες µπορούν, γραφικά στο 3D παράθυρο, να 
καθορίζουν 3D Κοπές του µοντέλου, χρησιµοποιώντας ένα ή 
περισσότερα επίπεδα κοπής σε οποιαδήποτε θέση. Αυτό 
βελτιώνει σηµαντικά όχι µόνο τις  διαδικασίες 3D επεξεργασίας, 
αλλά και την απεικόνιση των σύνθετων µοντέλων, 
εµφανίζοντας στην 3D άποψη µόνον τα σχετικά τµήµατα του 
κτηρίου. 
 
Εργαλείο ΚΕΛΥΦΟΣ 
Από τις απλούστατες θολωτές στοές µέχρι τα πιο εξελιγµένα 
σταυροθόλια, ο αρχιτέκτονας ανέκαθεν φιλοδοξούσε να 
συνδυάσει αντοχή, λειτουργικότητα και καλαισθησία. Το 
εργαλείο Κέλυφος υποστηρίζει το  ευρύτερο δυνατό φάσµα 
αρχιτεκτονικών σχηµάτων και µορφών που απαντώνται τόσο 
στην κλασική όσο και στη σύγχρονη αρχιτεκτονική. !
 
Υποστήριξη IFC 
Το ArchiCAD Start Edition 2014 υποστηρίζει την εισαγωγή/ 
εξαγωγή και τη δοµή δεδοµένων των πλέον πρόσφατων 
προτύπων του IFC. Η ροή εργασίας “Ανοικτό BIM” που 
υποστηρίζεται από το πρωτόκολλο IFC επιτρέπει τη συνεργασία 
µεταξύ αρχιτεκτόνων και άλλων µηχανικών, ανεξαρτήτως 
κλάδου ή ονόµατος και έκδοσης του λογισµικού που 
χρησιµοποιούν. 
 
Τποθέτηση Εξωτερικών Σχεδίων 
Συνδέστε αρχεία PDF, DWG/DXF ή Εικόνας στη µελέτη σας από 
το µενού Αρχείο ή µε ένα απλό “Σύρε & Άφησε” και χειριστείτε 
τα δυναµικά µε το ArchiCAD Start Edition 2014. 
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