Συμβολισμοί συμβάσεις για το εγχειρίδιο
Οι παράγραφοι που έχουν στην αρχή τους τα εικονίδια: , ,
και
αφορούν αντίστοιχα: Σχόλιο, Ιδέα-τέχνασμα, Προσοχή και
Υπενθύμιση
Η πίεση συγκεκριμένων πλήκτρων εμφανίζεται με την αναγραφή
των συμβόλων κάθε πλήκτρου σε γκρι φόντο και σε πλαίσιο, πχ. το
πλήκτρο «Κλείδωμα κεφαλαίων γραμμάτων» συμβολίζεται με: Caps
Lock
Η ενεργοποίηση συγκεκριμένων κουμπιών με κλικ πάνω τους,
εμφανίζεται με την απεικόνιση του κάθε κουμπιού, πχ. το κουμπί «Νέο
έργο» συμβολίζεται με: ενώ το κουμπί Άκυρο με: Άκυρο
Ότι πρέπει να πληκτρολογηθεί εμφανίζεται με έντονους χαρακτήρες,
πχ. Πληκτρολογήστε
Οι λειτουργίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο αφορούν
στην έκδοση Professional. Μερικές από τις δυνατότητες, που
αναλύονται κατωτέρω, δεν υπάρχουν ή είναι ανενεργές στην έκδοση
Standard. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε
τον συγκριτικό πίνακα εκδόσεων στην ιστοσελίδα www.alconsoft.gr.

Ενεργοποίηση προϊόντος
Όταν τρέξετε το ExtrAXION για πρώτη φορά το πρόγραμμα σας ζητά
ενεργοποίηση.

Περισσότερα:
Ενεργοποίηση trial έκδοσης
Ενεργοποίηση προϊόντος Full License

Ενεργοποίηση trial έκδοσης
Αν δεν έχετε αγοράσει το ExtrAXION μπορείτε να επιλέξετε την
Δοκιμαστική Έκδοση.

Εισάγετε το Email σας και τον Κωδικό Πρόσβασης σας, στοιχεία με τα
οποία κάνατε εγγραφή στο site της ALCONSOFT (www.alconsoft.gr) για να
κατεβάσετε το πρόγραμμα και πατήστε Συνέχεια.

Αφού εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο, πατήστε ξανά Συνέχεια και τώρα
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα δοκιμαστικά για 30 ημέρες.

Ενεργοποίηση προϊόντος Full License
Αν έχετε αγοράσει το ExtrAXION, επιλέξτε και πατήστε Αυτόματη
ενεργοποίηση

Στην οθόνη σας εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο, όπου πρέπει να
επικολλήσετε τον Σειριακό Αριθμό του προϊόντος που σας δόθηκε και
πατάτε Συνέχεια.

Αν δεν έχετε Σειριακό αριθμό για το προϊόν σας επικοινωνήστε με την
ALCONSOFT ή τους εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές της ώστε να σας
αποσταλεί με email.
Ενεργοποίηση offlineΤρέξτε τη συντόμευση LM που βρίσκεται στο φάκελο
όπου εγκαταστάθηκε το ExtrAXION. Ανοίγει το επόμενο παράθυρο:

2. Αντιγράψτε το machine Id που δίνεται στο πρώτο πεδίο και στείλτε το με
email στηνALCONSOFT info@alconsoft.gr. Θα λάβετε ως απάντηση έναν
κωδικό.
3. Επικολλήστε τον κωδικό που σας εστάλη στο πεδίο “Paste key”.

4. Πατήστε το κουμπί “Activate”
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενεργοποίησης εμφανίζεται στην
οθόνη σας το ακόλουθο παράθυρο:

Πατήστε Συνέχεια και το ExtrAXION ανοίγει.

Γενικά - Κύρια γραμμή εργασιών
Με διπλό κλικ στο εικονίδιο
του ExtrAXION το πρόγραμμα φορτώνεται
στη μνήμη του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας και εμφανίζεται το ακόλουθο
παράθυρο:

Πληκτρολογήστε τα στοιχεία για τον χρήστη και τον κωδικό χρήστη και
πιέστε το κουμπί Συνέχεια (Βλέπε Ρυθμίσεις/Χρήστες).
Η προεπιλογή είναι ο αριθμός 1 τόσο για το πεδίο Χρήστης όσο για το
πεδίο Κωδικός χρήστη.
Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε SQL Server στην οθόνη σας
εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο:

Στο πάνω τμήμα του παράθυρου εμφανίζεται η γραμμή εντολών. Επιλέξτε
το κουμπί «Νέο έργο» ή «Άνοιγμα έργου» προκειμένου να εκκινήσετε.

Περισσότερα:
Νέο έργο
Άνοιγμα έργου (Ctrl+O)
Εισαγωγή/Εξαγωγή έργου
Επεξεργασία στοιχείων έργου
Διαγραφή έργου
Ανανέωση έργου
Διαχείριση σχεδίων
Κατηγορίες μετρήσεων
Παράμετροι μετρήσεων έργου
Επανυπολογισμός
Προϋπολογισμός (Ctrl+Β)
Βιβλιοθήκη
Ρυθμίσεις
Βοήθεια

Νέο έργο
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο έργο.
Εφόσον χρησιμοποιείτε SQL Server στην οθόνη σας εμφανίζεται το
ακόλουθο παράθυρο και το πρόγραμμα σας ζητά να ορίσετε τον κωδικό και
τον τίτλο του έργου (Βλέπε Γενικά/Επεξεργασία στοιχείων έργου ):

Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε SQL Server το πρόγραμμα σας ζητά
να ορίσετε το όνομα και τη θέση για το αρχείο όπου θα αποθηκευθεί το νέο
έργο.
Τα αρχεία των έργων που δημιουργούνται από το ExtrAXION, όταν δεν
χρησιμοποιείτε SQL Server, έχουν κατάληξη .SDF.
Στη συνέχεια και στις δύο περιπτώσεις η οθόνη σας χωρίζεται σε δύο
τμήματα.

Στο αριστερό τμήμα βλέπετε ανοιχτή είτε την καρτέλα «Σχέδια» (Βλέπε
Σχέδια έργου) είτε την καρτέλα «Εργασίες» (Βλέπε Εργασίες) όπου
φαίνονται, αντίστοιχα, είτε το δένδρο σχεδίων, φύλλων μετρήσεων και
μετρήσεων είτε το δένδρο εργασιών και μετρήσεων του τρέχοντος έργου. Οι
καρτέλες διακρίνονται από τους σελιδοδείκτες που βρίσκονται στο κάτω
μέρος αυτού του τμήματος.

Πλάτος
Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος του αριστερού παραθύρου πηγαίνοντας
τον δείκτη του ποντικιού στο δεξί περιθώριο του και σύροντας αριστερά ή
δεξιά για την μείωση ή αύξηση του πλάτους αντίστοιχα.

Απόκρυψη-εμφάνιση
Το αριστερό παράθυρο μπορεί να είναι μόνιμα στο προσκήνιο ή να
ελαχιστοποιείται και να κρύβεται ανάλογα με την θέση της καρφίτσας στο
πάνω δεξί μέρος του. Κάντε κλικ στην καρφίτσα για να αλλάξετε την θέση
της. Όταν η καρφίτσα είναι σε κατακόρυφη θέση το παράθυρο είναι
«καρφιτσωμένο» μόνιμα στην θέση του. Αντιθέτως, όταν η καρφίτσα είναι
σε οριζόντια θέση , αν κάνετε κλικ σε κάποιο σημείο δεξιότερα από το
παράθυρο περιήγησης τότε αυτό κρύβεται ώστε να ελευθερωθεί χώρος για
την εμφάνιση περισσότερων δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή οι τίτλοι
όλων των καρτελών εμφανίζονται σε σελιδοδείκτες στο αριστερό μέρος του
παράθυρου αντί στο κάτω. Αρκεί η μετακίνηση του δείκτη πάνω σε κάθε
σελιδοδείκτη, ώστε να φέρετε μια καρτέλα στο προσκήνιο.

Άνοιγμα έργου (Ctrl+O)
Με το κουμπί αυτό ανοίγετε ένα έργο, που έχετε ήδη αποθηκεύσει.
Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε τη συντόμευση Ctrl+O.
Το έργο περιλαμβάνει τα σχέδια και τον προϋπολογισμό που έχετε εισάγει,
τα φύλλα μετρήσεων, που έχετε δημιουργήσει καθώς και τις μετρήσεις, που
έχετε ήδη κάνει. Οι μετρήσεις φαίνονται συγκεντρωμένες κάτω από κάθε
εργασία του προϋπολογισμού στην καρτέλα «Εργασίες» και κάτω από κάθε
φύλλο μέτρησης στην καρτέλα «Σχέδια». Με το άνοιγμα ενός υφιστάμενου
έργου βλέπετε αρχικά ανοιχτή την καρτέλα «Εργασίες». Στην περίπτωση
που δεν υπάρχουν εργασίες τότε αρχική είναι η καρτέλα «Σχέδια» με το
δένδρο των σχεδίων, φύλλων μετρήσεων και μετρήσεων.
Εφόσον χρησιμοποιείτε SQL Server εμφανίζεται η λίστα με τα έργα που
περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων που έχετε επιλέξει (Βλέπε
Ρυθμίσεις/Επιλογή Βάσης Δεδομένων).

Σε αντίθετη περίπτωση επιλέξτε τη θέση όπου έχετε αποθηκευμένα τα έργα
(αρχεία τύπου .sdf).

Αν έχετε επιλέξει βάση δεδομένων ConstrAXION, τότε εμφανίζονται τα
έργα που περιλαμβάνονται στη λίστα των έργων του ConstrAXION και
μπορείτε να καταχωρίσετε τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε
οποιαδήποτε από τις στήλες ποσοτήτων υπάρχουν στη δομή του έργου.
Στην οθόνη σας εμφανίζεται παράθυρο της μορφής:

Δεν μπορείτε να έχετε περισσότερα από ένα έργα ανοιχτά ταυτόχρονα.

Εισαγωγή/Εξαγωγή έργου
Με το κουμπί ‘Εισαγωγή έργου’ μπορείτε να εισάγετε στη τρέχουσα Βάση
Δεδομένων ένα έργο που είναι αποθηκευμένο σε αρχείο τύπου .sdf.
Αντίστοιχα, με την ‘Εξαγωγή έργου’ μπορείτε να εξάγετε ένα έργο από τη
βάση δεδομένων σε αρχείο .sdf και να το αποθηκεύσετε σε μια θέση στον
υπολογιστή σας πχ. στο δίσκο C:\ ώστε να μπορείτε πχ. να το στείλετε σε
κάποιον άλλον χρήστη του ExtrAXION.
Tα κουμπιά αυτά εμφανίζονται μόνο όταν χρησιμοποιείτε SQL Server
ως βάση δεδομένων.

Περισσότερα:
Εισαγωγή έργου
Εξαγωγή έργου

Εισαγωγή έργου
Πατήστε το κουμπί και επιλέξτε το έργο που θέλετε να εισάγετε. Με το
πέρας της εισαγωγής εμφανίζεται στην οθόνη το ακόλουθο μήνυμα:

Πιέστε στη συνέχεια το κουμπί (Άνοιγμα έργου) για να δείτε την
ενημερωμένη με το νέο έργο λίστα. Το έργο που έχει εισαχθεί έχει ως
Κωδικό τον κωδικό του και ως Τίτλο το όνομα του αρχείου τύπου .sdf που
εισάγατε.

Εξαγωγή έργου
Ενώ έχετε ανοιχτό το έργο που θέλετε να εξάγετε πατήστε το κουμπί .
Δώστε το όνομα που θέλετε για το αρχείο και πατήστε ‘Save’. Το αρχείο .sdf
δημιουργείται στη θέση που επιλέξατε και στην οθόνη σας εμφανίζεται το
παρακάτω μήνυμα:

Επεξεργασία στοιχείων έργου
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό και τον
τίτλο του έργου. Ο προεπιλεγμένος κωδικός και τίτλος είναι ‘Νέο έργο’.
Στην οθόνη σας εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο:

Πληκτρολογήστε τον κωδικό και τον τίτλο που επιθυμείτε.
Στο πεδίο «Κωδικός» μπορείτε να καταχωρίσετε μέχρι 20 χαρακτήρες
και στο πεδίο «Τίτλος» μέχρι 100.

Διαγραφή έργου
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να διαγράψετε το επιλεγμένο έργο από τη βάση
δεδομένων. Ισχύει μόνο στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε SQL Server
και η βάση δεδομένων δεν είναι του ConstrAXION. Στην οθόνη σας
εμφανίζεται η λίστα των έργων.

Επιλέξτε το έργο που επιθυμείτε να διαγράψετε και πατήστε το κουμπί ΟΚ.
Το πρόγραμμα σας ζητά επιβεβαίωση και στην οθόνη σας εμφανίζεται το
ακόλουθο μήνυμα.

Το πρόγραμμα σας ζητά δεύτερη επιβεβαίωση.

Για να είναι δυνατή η διαγραφή ενός έργου πρέπει να είναι κλειστό. Σε
αντίθετη περίπτωση στην οθόνη σας εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:

Με τη διαγραφή χάνονται όλα τα στοιχεία του έργου, δηλαδή τα σχέδια
ΜΑΖΙ με τις μετρήσεις που τα συνοδεύουν και ΔΕΝ είναι δυνατόν
να ανακτηθούν! Προσέξτε πολύ πριν προχωρήσετε!

Ανανέωση έργου
Με το κουμπί αυτό, ξαναφορτώνετε το έργο από την βάση δεδομένων για να
ενημερωθεί με τυχόν αλλαγές ή προσθήκες που έχουν γίνει και αποθηκευτεί
εν τω μεταξύ από άλλους χρήστες, που εργάζονταν ταυτόχρονα με σας στο
πρόγραμμα.

Διαχείριση σχεδίων
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να διαχειριστείτε τα σχέδια της βάσης
δεδομένων. Εμφανίζεται παράθυρο με τη λίστα όλων των σχεδίων, που
έχουν εισαχθεί στο έργο.

Με τα κουμπιά της γραμμής εντολών μπορείτε:
Να εισάγετε ένα νέο σχέδιο (εικόνας ή διανυσματικό) στη βάση
δεδομένων.
Να εξάγετε το τρέχον σχέδιο της λίστας σε όποια μορφή εικόνας ή
διανυσματικού σχεδίου επιθυμείτε. Είναι δυνατό, για παράδειγμα, να
εξάγετε ένα σχέδιο εικόνας ως αρχείο τύπου .dwg ή .dxf.
Να διαγράψετε το τρέχον σχέδιο της λίστας με την προϋπόθεση ότι
δεν διαθέτει φύλλα μετρήσεων.
Να αλλάξετε το σχέδιο – υπόβαθρο αντικαθιστώντας το τρέχον
αποθηκευμένο σχέδιο με ένα άλλο. Η δυνατότητα αυτή είναι πολύ
χρήσιμη στις περιπτώσεις που το αρχικό σχέδιο έχει επικαιροποιηθεί
από τον αρχιτέκτονα μηχανικό.
Να ανοίξετε το παράθυρο των ιδιοτήτων του τρέχοντος σχεδίου της
λίστας όπου μπορείτε να δείτε και να τροποποιήσετε όλα τα στοιχεία
του (Βλέπε Σχέδια έργου/Ιδιότητες σχεδίου ).
H νέα διαδρομή του σχεδίου θα εμφανιστεί στις ιδιότητες του (Βλέπε
Σχέδια έργου/Ιδιότητες σχεδίου/Γενικά).
Ο τρόπος αποθήκευσης του σχεδίου, αν δηλαδή αποθηκεύεται μέσα στη
βάση δεδομένων ή όχι, δεν επηρεάζεται και παραμένει όπως είχε ορισθεί
κατά την πρώτη εισαγωγή του στο έργο.

Κατηγορίες μετρήσεων
Με το κουμπί αυτό ορίζετε τις κατηγορίες στις οποίες θα ανήκουν οι
μετρήσεις, που κάνετε στα σχέδια του έργου σας.
Πιέστε το κουμπί και στην οθόνη εμφανίζεται η λίστα με τις κατηγορίες
των μετρήσεων. Αλλάξτε την περιγραφή της προεπιλεγμένης κατηγορίας και
κάντε κλικ στο πεδίο πάνω από τη λίστα για να προσθέσετε νέα.

Οι κατηγορίες των μετρήσεων ορίζονται ανά έργο και μπορεί να
διαφέρουν από έργο σε έργο.
Η χρήση των κατηγοριών δεν είναι απαραίτητη, αλλά μπορεί να
διευκολύνει στην ταξινόμηση και οργάνωση των μετρήσεων (Βλέπε
Παράρτημα/Φίλτρα/ταξινόμηση), καθώς αποτελούν μια παράλληλη ανεξάρτητη οργάνωση τους. Μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε τις μετρήσεις
σας με διάφορους τρόπους όπως εργασίες υπεργολάβων ή με δικά σας
συνεργεία κλπ.

Παράμετροι μετρήσεων έργου
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να τροποποιήσετε τις προεπιλεγμένες τιμές των
παραμέτρων της βιβλιοθήκης, που θέλετε να ισχύουν για όλες τις μετρήσεις
του τρέχοντος έργου.

Για να καταχωρίσετε νέες παραμέτρους πρέπει να επιλέξετε το κουμπί
και να μεταβείτε στις παραμέτρους της βιβλιοθήκης (Βλέπε Βιβλιοθήκη/
Παράμετροι).

Επανυπολογισμός
Με το κουμπί αυτό επανυπολογίζονται όλες οι μετρήσεις του έργου σε
περίπτωση, που εκ των υστέρων μεταβληθούν κάποια από τα αρχικά
στοιχεία υπολογισμού, όπως πχ. οι τιμές των παραμέτρων του έργου.

Προϋπολογισμός (Ctrl+Β)
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να καταχωρίσετε τον προϋπολογισμό του έργου
σας, έτσι ώστε να συνδέετε απ’ ευθείας τις μετρήσεις που κάνετε στα σχέδια,
με τις εργασίες που αντιστοιχούν. Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε τη
συντόμευση Ctrl+Β.
Κάντε κλικ στο κουμπί και στην οθόνη σας εμφανίζεται το παράθυρο
«Προϋπολογισμός».

Στον προϋπολογισμό καταχωρίστε την περιγραφή, τη μονάδα μέτρησης και
την τιμή μονάδος κάθε εργασίας.
Μπορείτε να προσθέσετε νέα εργασία και κατά τη διάρκεια μιας
μέτρησης (Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδος και τρόπος
μετρήσεων/Νέα εργασία ).

Οι εργασίες του προϋπολογισμού μαζί με τις ποσότητες, που προκύπτουν
από τις μετρήσεις, τα σχέδια προέλευσης τους, καθώς και όποια άλλα από τα
στοιχεία επιλέγετε να βλέπετε (Βλέπε Παράρτημα/Φίλτρα/ταξινόμηση),
εμφανίζονται στην καρτέλα «Εργασίες» (Βλέπε Εργασίες).

Περισσότερα:
Αποθήκευση και κλείσιμο
Εισαγωγή προϋπολογισμού από Excel
Νέο γκρουπ/εργασία
Διαγραφή γκρουπ/εργασίας
Μετακίνηση αριστερά , δεξιά

Αποθήκευση και κλείσιμο
Με το κουμπί αυτό κλείνετε το παράθυρο «Προϋπολογισμός» και
ταυτόχρονα αποθηκεύετε τα δεδομένα του.

Εισαγωγή προϋπολογισμού από Excel
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να εισάγετε έναν προϋπολογισμό που είναι
καταχωρημένος σε αρχείο το Excel. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να
εξοικονομήσετε χρόνο για την καταχώριση του στο πρόγραμμα. Το αρχείο
πρέπει να έχει την παρακάτω γραμμογράφηση:
Περιγραφή

Μονάδα
μέτρησης

Τιμή

Μπορείτε στην πρώτη γραμμή του λογιστικού φύλλου να έχετε καταχωρίσει
τους τίτλους των στηλών.
Η γραμμή αυτή δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά την εισαγωγή. Συνεπώς, η
πρώτη γραμμή του φύλλου excel πρέπει, είτε να περιέχει τους τίτλους των
στηλών, είτε να είναι κενή. Σε περίπτωση που στην πρώτη γραμμή υπάρχει
πχ. το πρώτο κεφάλαιο και ακολουθούν οι εργασίες στις επόμενες, τότε δεν
θα εισαχθεί.
Σε περίπτωση που η δεύτερη γραμμή είναι εργασία και όχι κεφάλαιο
(γκρουπ εργασιών) τότε κατά την εισαγωγή από το Excel εμφανίζεται το
ακόλουθο μήνυμα:

Η εισαγωγή σταματάει στο σημείο που το πρόγραμμα θα συναντήσει την
πρώτη κενή γραμμή στο φύλλο του Excel. Μην αφήνετε κενές γραμμές
μεταξύ των εργασιών, των ομάδων κλπ.
Αν το αρχείο Excel περιέχει περισσότερα από ένα φύλλα (Tabs),
εισάγεται εκείνο που φαίνεται στο προσκήνιο -αν το ανοίξετε από το Excelκαι μόνο αυτό.
Οι περιγραφές του προϋπολογισμού έχουν όριο 500 χαρακτήρων. Τυχόν
μεγαλύτερες περιγραφές από το Excel περικόπτονται.
Ακολουθεί παράδειγμα ενός σωστά γραμμογραφημένου λογιστικού φύλλου
Excel για εισαγωγή:
Περιγραφή
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΜΜ

Τιμή
μονάδας

Χωματουργικά
Γενικές εκσκαφές γαιώδεις
Σκυροδέματα
C12/15
C16/20
Η/Μ
Σιδηροκατασκευές
Λαμαρίνα μαύρη
Υδραυλικά
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος
Φ1/2"

κμ

3,10

κμ
κμ

30,00
36,00

χγρ

1,10

κμ

17,50

Οι γραμμές που περιέχουν κεφάλαια και ομάδες ξεχωρίζουν από το γεγονός
ότι οι στήλες μονάδα μέτρησης και τιμή μονάδας είναι κενές.
Η ιεραρχία των γκρουπ ορίζεται στη συνέχεια, αφού πρώτα γίνει η
εισαγωγή, με τη χρήση πχ. των κουμπιών
και .
Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:

Η καταχώριση προϋπολογισμού με την χρήση της εισαγωγής από φύλλο
excel μπορεί να γίνει και σταδιακά. Τα στοιχεία από κάθε φύλλο excel
προστίθενται στο τέλος, μετά από τυχόν προϋπάρχουσες εργασίες.

Νέο γκρουπ/εργασία
Με το κουμπί αυτό καταχωρείτε είτε ένα νέο γκρουπ είτε νέα εργασία
κάτω από το τρέχον γκρουπ. Τα γκρουπ και οι εργασίες συμβολίζονται με
και αντίστοιχα ώστε να ξεχωρίζουν. Πληκτρολογήστε τον τίτλο κάθε
γκρουπ, ενώ στην περίπτωση εργασίας, συμπληρώστε εκτός από την
περιγραφή, τη μονάδα μέτρησης και την τιμή της.
Η ύπαρξη τουλάχιστον ενός γκρουπ πριν την καταχώριση των εργασιών
είναι απαραίτητη. Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται το ακόλουθο
μήνυμα.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τον συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl +
G για Νέο γκρουπ και Ctrl + H για Νέα εργασία.
Υπάρχει η δυνατότητα να μετακινήσετε εκ των υστέρων γκρουπ ή
εργασίες σε διαφορετική θέση. Προσθέστε (αν δεν υπάρχουν ήδη) το
γκρουπ/εργασία που επιθυμείτε και κατόπιν μετακινήστε τα, τοποθετώντας
το δείκτη του ποντικιού σας στο σύμβολο που τα χαρακτηρίζει ( ή
αντίστοιχα) και σύροντάς τα στη θέση που θέλετε. Κατά την κίνηση αυτή
εμφανίζονται τα σύμβολα , , . Τα γαλάζια βέλη , σας
υποδεικνύουν την κατεύθυνση της κίνησης προς τα πάνω ή κάτω
αντίστοιχα, ενώ το πράσινο τη θέση που θα λάβει. Με το σύμβολο , το
πρόγραμμα σας υποδεικνύει τις θέσεις, όπου δεν μπορούν να
πραγματοποιηθούν μετακινήσεις. Επί πλέον, με τα κουμπιά
μπορείτε,
εκ των υστέρων, να αλλάξετε τη ιεραρχική θέση των γκρουπ.

Διαγραφή γκρουπ/εργασίας
Με το κουμπί αυτό διαγράφετε το επιλεγμένο γκρουπ ή εργασία. Το
πρόγραμμα σας ζητά επιβεβαίωση κάθε φορά που επιλέγετε τη διαγραφή
κάποιου γκρουπ/εργασίας.

Μετακίνηση αριστερά

, δεξιά

Με τα κουμπιά αυτά μπορείτε να μετακινήσετε τα γκρουπ κατά μία,
ιεραρχικά ανώτερη ή κατώτερη θέση αντίστοιχα, ώστε να δημιουργηθεί το
«δένδρο» του προϋπολογισμού.
Όταν βρίσκεστε σε επίπεδο εργασιών το συγκεκριμένα κουμπιά είναι
απενεργοποιημένα.

Βιβλιοθήκη
Η βιβλιοθήκη περιέχει γενικά δεδομένα και στοιχεία που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε έργο. Αποτελεί μια βάση δεδομένων στην
οποία υπάρχουν αφενός μεν πρότυπα στοιχεία, που έχουν καταχωρηθεί από
την ALCONSOFT ως παραδείγματα, αφετέρου δε, δικά σας δεδομένα.

Περισσότερα:
Παράμετροι
Ειδικές μετρήσεις

Παράμετροι
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να τροποποιήσετε ή να εισάγετε νέες γενικές
παραμέτρους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα στις
παραστάσεις, που υπεισέρχονται στον υπολογισμό των μετρήσεων και
αφορούν σε όλα τα έργα.

Δώστε την περιγραφή που επιθυμείτε. Δώστε επίσης κάποια τιμή, η οποία
θα αποτελεί την προεπιλογή σας για όλα τα έργα.
Οι παράμετροι συμβολίζονται αυτόματα με Pi όπου i ο αύξων αριθμός.
Χρησιμοποιείστε τις παραμέτρους αυτές όταν έχετε κάποια σταθερά μεγέθη,
τα οποία θέλετε να είναι εύκολο να αλλαχθούν γρήγορα, με μια κίνηση,
όπως για παράδειγμα το ύψος του ορόφου. Πρόκειται για σταθερές, που
γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι θα εμφανισθούν πολλές φορές στις
μετρήσεις και μπορεί να χρειασθεί να αλλάξουν.
Οι περιγραφές των παραμέτρων αποθηκεύονται κεντρικά μαζί με τις
προεπιλεγμένες τιμές τους. Σε κάθε έργο οι τιμές των παραμέτρων μπορούν
να αλλάξουν με χρήση του κουμπιού «Παράμετροι μετρήσεων έργου»
(Βλέπε Γενικά/Παράμετροι μετρήσεων έργου ).

Ειδικές μετρήσεις
Πρόκειται για μετρήσεις που καθορίζονται ελεύθερα από τον χρήστη και οι
οποίες εμφανίζονται ως Ειδικές μετρήσεις (Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία
εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/Ειδικές Μετρήσεις ). Ορίζοντας
κατάλληλες παραμέτρους και τύπους υπολογισμού έχετε τη δυνατότητα να
«εκμεταλλευτείτε» τους βασικούς τύπους μετρήσεων και να συνδέσετε τα
αποτελέσματα με περισσότερες από μία εργασίες του προϋπολογισμού.
Στην οθόνη εμφανίζεται παράθυρο με πρότυπες μετρήσεις-παραδείγματα
της ALCONSOFT. Μπορείτε να δημιουργήσετε όσες δικές σας μετρήσεις
θέλετε.

Οι μετρήσεις αυτές αποθηκεύονται στη βιβλιοθήκη και είναι διαθέσιμες για
χρήση σε όλα τα έργα.

Περισσότερα:
Νέα μέτρηση
Επεξεργασία μέτρησης
Διαγραφή μέτρησης
Αναπαραγωγή μέτρησης

Νέα μέτρηση
Με το κουμπί ‘Νέα μέτρηση’ εισάγετε μια νέα ειδική μέτρηση στη βάση
δεδομένων της βιβλιοθήκης. Στην οθόνη εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο:

Περισσότερα:
Περιγραφή-Τύπος
Παράμετροι
Υπολογισμοί

Περιγραφή-Τύπος
Δώστε την περιγραφή, που επιθυμείτε για τη νέα μέτρηση, πχ. ‘Σίδερα πλάκας’
και ορίστε τον τύπο της μέτρησης στον οποίο πρόκειται να βασισθεί: Τεμάχια,
Μήκος, Επιφάνεια ή Όγκος.

Παράμετροι
Ορίστε, αν θέλετε, παραμέτρους για τη συγκεκριμένη μέτρηση. Οι παράμετροι
της μέτρησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την πραγματοποίηση των
μετρήσεων, για την καταχώριση επιπλέον τιμών (εκτός δηλαδή από το
πρωτογενές αποτέλεσμα της μέτρησης), που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα.
Δώστε τον κωδικό της παραμέτρου έτσι όπως θα χρησιμοποιηθεί στις
παραστάσεις υπολογισμού των τελικών αποτελεσμάτων. Δώστε επίσης μια
σύντομη περιγραφή και την τιμή, που επιθυμείτε να αποτελεί την προεπιλογή
σας.
Τσεκάρετε την επιλογή ‘Μέτρηση σε σχέδιο’ σε περίπτωση που επιθυμείτε η
τιμή της συγκεκριμένης παραμέτρου να λαμβάνεται με επισήμανση μήκους
πάνω στο σχέδιο κατά τη διάρκεια της μέτρησης.

Η γραμμή επισήμανσης μιας παραμέτρου πάνω στο σχέδιο μπορεί να
μεταβληθεί και εκ των υστέρων, με μετακίνηση των κόμβων, που την ορίζουν.
Οι τιμές των μετρήσεων στις εργασίες μεταβάλλονται και αυτές αυτόματα.
Οι τιμές των παραμέτρων μπορούν να αλλάζουν ανά υπομέτρηση (Βλέπε
Σχέδια έργου/Ανάλυση μέτρησης
). Στο παράθυρο ανάλυσης της μέτρησης
εμφανίζονται σε ξεχωριστή στήλη οι τιμές των παραμέτρων, που
χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε υπομέτρηση.

Οι κωδικοί των παραμέτρων πρέπει να είναι στα αγγλικά. Μπορούν να
περιλαμβάνουν και αριθμούς, όχι όμως στην πρώτη θέση του κωδικού. Επίσης
δεν είναι αποδεκτοί ως κωδικοί παραμέτρων οι χαρακτήρες R, L, A και P1, P2,
…Pi επειδή χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα για την απεικόνιση των
αποτελεσμάτων και των γενικών παραμέτρων, αντίστοιχα.
Χρησιμοποιείστε τον πλοηγό (navigator), που βρίσκεται στο κάτω μέρος για
να μεταβείτε από τη μία εγγραφή στην άλλη ή για να διαγράψετε κάποια
εγγραφή. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείστε τα κουμπιά , για μετάβαση στην
προηγούμενη και επόμενη εγγραφή, τα κουμπιά , για μετάβαση στην
προηγούμενη και επόμενη σελίδα, τα κουμπιά , για μετάβαση στην πρώτη
και στην τελευταία εγγραφή και τέλος το κουμπί για να διαγράψετε κάποια
από τις εγγραφές.

Υπολογισμοί
Υπάρχει, προαιρετικά, η δυνατότητα καταχώρισης ενός ή περισσοτέρων τύπων
υπολογισμού για κάθε μέτρηση, προκειμένου να είναι έτοιμοι για χρήση κατά τη
διάρκεια πραγματοποίησης των μετρήσεων.
Ορίστε την περιγραφή και την παράσταση για τον υπολογισμό του
αποτελέσματος. Δώστε το αριστερό μόνον τμήμα της παράστασης, που
επιθυμείτε χωρίς το σύμβολο = (ίσον) στο τέλος, εισάγοντας αριθμούς
παραμέτρους και συναρτήσεις.
Χρησιμοποιείστε:
Αριθμούς (χωρίς διαχωριστικό χιλιάδων), με υποδιαστολή το κόμμα (,).
Παραμέτρους Pi, που έχετε ορίσει στη βιβλιοθήκη. Οι τιμές με τις οποίες
θα υπεισέλθουν στους υπολογισμούς θα είναι αυτές που ορίσατε για το
συγκεκριμένο έργο ‘(Βλέπε Γενικά/Παράμετροι μετρήσεων έργου ).
Τα γράμματα R, L και A για να υποδηλώσετε το αποτέλεσμα της
μέτρησης (Result), το μετρούμενο μήκος (Length) ή η μετρούμενη
επιφάνεια (Area) αντίστοιχα. Σε περίπτωση μέτρησης επιφάνειας το
πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα και το μήκος της περιμέτρου, ενώ σε
περίπτωση μέτρησης μήκους (με polyline) γίνεται προσπάθεια
υπολογισμού και εμβαδού.
Τα σύμβολα των αριθμητικών πράξεων: συν +, πλην –, επί *, δια / και
ύψωση σε δύναμη ^.
Παρενθέσεις για να ομαδοποιήσετε τμήματα της παράστασης
Συναρτήσεις. Οι συναρτήσεις καταχωρούνται στην ίδια ακριβώς μορφή
που χρησιμοποιούνται και στο Excel.
Υπάρχουν πολλές από τις ευρέως χρησιμοποιούμενες συναρτήσεις του
Excel. Για την ακριβή σύνταξη τους δείτε το Παράρτημα. Μπορείτε επίσης να
δείτε και την βοήθεια στο Excel.
Μερικές από τις διαθέσιμες συναρτήσεις:
ABS ACOS ASIN ASINH ATAN ATAN2 CEILING COS COSH EXP FACT
FLOOR LOG ROUND SIGN SIN SINH SQRT TRUNC

Χρησιμοποιείστε τον πλοηγό (navigator) που βρίσκεται στο κάτω μέρος για
να μεταβείτε από τη μία εγγραφή στην άλλη ή για να διαγράψετε κάποια
εγγραφή. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείστε τα κουμπιά , για μετάβαση στην
προηγούμενη και επόμενη εγγραφή, τα κουμπιά , για μετάβαση στην
προηγούμενη και επόμενη σελίδα, τα κουμπιά , για μετάβαση στην πρώτη

και στην τελευταία εγγραφή και τέλος το κουμπί για να διαγράψετε κάποια
από τις εγγραφές.

Επεξεργασία μέτρησης
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να ανοίξετε μία υπάρχουσα ειδική μέτρηση και να
την επεξεργαστείτε.

Διαγραφή μέτρησης
Με το κουμπί αυτό διαγράφετε την επιλεγμένη ειδική μέτρηση από τη λίστα των
μετρήσεων σας.
Με τη διαγραφή χάνονται όλα τα στοιχεία της ειδικής μέτρησης και ΔΕΝ
είναι δυνατόν να ανακτηθούν! Προσέξτε πολύ πριν προχωρήσετε!

Αναπαραγωγή μέτρησης
Με το κουμπί αυτό αναπαράγεται η επιλεγμένη εδική μέτρηση και προστίθεται
στη λίστα. Μπορείτε κατόπιν να την ανοίξετε και να την επεξεργαστείτε.

Ρυθμίσεις
Περισσότερα:
Παράμετροι τεκμηρίωσης μετρήσεων
Επιλογή Βάσης Δεδομένων
Χρήστες
Τροποποίηση στοιχείων χρήστη
Επιλογή γλώσσας

Παράμετροι τεκμηρίωσης μετρήσεων
Με την επιλογή αυτή του κουμπιού «Ρυθμίσεις» εμφανίζεται παράθυρο
όπου μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορες παραμέτρους που χρησιμοποιούνται
στη τεκμηρίωση των μετρήσεων όπως χρώματα, πλάτη στηλών, εμφάνιση
τύπων μετρήσεων και άλλα. (Βλέπε Τεκμηρίωση μετρήσεων).

Επιλογή Βάσης Δεδομένων
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο ή/και τη βάση
δεδομένων αποθήκευσης των έργων σας. Στην οθόνη εμφανίζεται παράθυρο
της μορφής:

Αν το ExtrAXION είναι ρυθμισμένο να χρησιμοποιεί SQL server ως βάση
δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε κάποια άλλη υπάρχουσα βάση δεδομένων
ή να δημιουργήσετε νέα. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τον
τρόπο αποθήκευσης των έργων σας από SQL server σε τοπικές βάσεις
δεδομένων, αρχεία τύπου .sdf πατώντας το κουμπί Αλλαγή σε τοπική ΒΔ.
Αν το ExtrAXION είναι ρυθμισμένο να χρησιμοποιεί τοπικές βάσεις
δεδομένων (αποθήκευση έργων σε αρχεία τύπου .sdf) μπορείτε να αλλάξετε
τον τρόπο αποθήκευσης σε SQL server.

Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή SQL server.
Αν έγινε εγκατάσταση του SQL Server Express με την τυπική
διαδικασία τότε στο πεδίο Διακομιστής συμπληρώστε ΟΝΟΜΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ\SQLEXPRESS. Για να βρείτε το όνομα του υπολογιστή
σας από το μενού έναρξη, κάντε δεξί κλικ στο ‘Ο Υπολογιστής μου’ και
επιλέξτε ιδιότητες. Επιλέξτε να βλέπετε το ‘Όνομα Υπολογιστή’ και
αντιγράψτε το Πλήρες όνομα υπολογιστή. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν στο τέλος του
ονόματος υπάρχει τελεία αντιγράψτε το όνομα μέχρι την τελεία. Αν ο
υπολογιστής είναι σε δίκτυο αντιγράψτε μόνο το όνομα του υπολογιστή σας
και όχι του δικτύου πχ. στο delltg.ALCONSOFT.local, το όνομα του
υπολογιστή είναι το ‘delltg’. Κάντε επικόλληση το όνομα στο πεδίο
Διακομιστής και στη συνέχεια πληκτρολογήστε \SQLEXPRESS πχ.
delltg\SQLEXPRESS.
Σε περίπτωση που έχετε προμηθευτεί το ExtrAXION με αδειοδότηση
μέσω server για ταυτόχρονη χρήση από οποιουσδήποτε -μέχρι ΧΧ τον
αριθμό- χρήστες στο εταιρικό δίκτυο τότε το πεδίο Διακομιστής είναι
κλειδωμένο. (Περίπτωση concurrent users όπου ΧΧ ο αριθμός των αδειών
που έχουν αγορασθεί)
Ορίστε κατόπιν τον χρήστη με τον οποίο θα συνδεθείτε στον SQL server και
πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του.
Αν η εγκατάσταση του SQL Server έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες της
ALCONSOFT τότε στο πεδίο Χρήστης πληκτρολογήστε sa και στο πεδίο

Κωδικός χρήστη τον κωδικό χρήστη που δώσατε κατά την εγκατάσταση
του SQL Server, συνήθως τον αριθμό 7.
Στην Επιλογή Βάσης Δεδομένων αν επιλέξετε «Νέα» πληκτρολογήστε το
όνομα της βάσης στο πεδίο Όνομα ΒΔ. Η βάση δεδομένων δημιουργείται
στον SQL server και θα χρησιμοποιείται ως προεπιλεγμένη ΒΔ.
Αν επιλέξετε «Υπάρχουσα» διαλέξτε από τη λίστα τη ΒΔ που επιθυμείτε.
Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε το κουμπί Ανανέωση Βάσεων Δεδομένων
για να ενημερωθεί η λίστα με τις τυχόν υφιστάμενες βάσεις δεδομένων.
Τέλος, πατήστε ΟΚ και στην οθόνη εμφανίζεται:

Παρατηρήστε ότι στον τίτλο του παραθύρου φαίνεται το όνομα της
τρέχουσας βάσης δεδομένων.

Χρήστες
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να καταχωρίσετε νέους χρήστες και να
επεξεργαστείτε τα στοιχεία τους με τα αντίστοιχα κουμπιά, εφόσον κατά την
είσοδο στο πρόγραμμα χρησιμοποιήσατε τα στοιχεία του administrator
(αρχικά χρήστης 1).

Όταν χρησιμοποιείτε βάση δεδομένων ConstrAXION οι επιλογές
‘Χρήστες’ και ‘Τροποποίηση στοιχείων χρήστη’ δεν φαίνονται. Μπορείτε
όμως να επεξεργαστείτε τους χρήστες και τα στοιχεία τους μέσα από το
ConstrAXION.

Περισσότερα:
Νέος χρήστης
Επεξεργασία στοιχείων χρήστη

Νέος χρήστης
Στην οθόνη εμφανίζεται παράθυρο με τα απαιτούμενα στοιχεία δημιουργίας
νέου χρήστη.

Χρήστης (User ID)
Πληκτρολογήστε το συνθηματικό όνομα του νέου χρήστη.

Όνομα χρήστη (Name)
Πληκτρολογήστε το πλήρες όνομα του νέου χρήστη.

Κωδικός χρήστη (User password)
Πληκτρολογήστε τον κωδικό του νέου χρήστη.

Επανάληψη κωδικού χρήστη για επιβεβαίωση
Πληκτρολογήστε και πάλι τον κωδικό του νέου χρήστη για επιβεβαίωση.
Πιέστε το κουμπί Συνέχεια και ο χρήστης που προσθέσατε εμφανίζεται στη
λίστα των Χρηστών.

Επεξεργασία στοιχείων χρήστη
Στην οθόνη εμφανίζεται παράθυρο με τα τρέχοντα στοιχεία του χρήστη που
επιλέξατε να επεξεργαστείτε.

Χρήστης (User ID)
Πληκτρολογήστε το νέο συνθηματικό όνομα του επιλεγμένου χρήστη.

Όνομα χρήστη (Name)
Πληκτρολογήστε το νέο πλήρες όνομα του επιλεγμένου χρήστη.

Κωδικός χρήστη (User password)
Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό του επιλεγμένου χρήστη.

Επανάληψη κωδικού χρήστη για επιβεβαίωση
Πληκτρολογήστε και πάλι τον νέο κωδικό του επιλεγμένου χρήστη για
επιβεβαίωση.
Πιέστε το κουμπί Συνέχεια και στη λίστα των Χρηστών εμφανίζεται ο
επιλεγμένος χρήστης με τα τροποποιημένα του στοιχεία.

Τροποποίηση στοιχείων χρήστη
Στην οθόνη εμφανίζεται παράθυρο με τα στοιχεία του τρέχοντος χρήστη.

Χρήστης (User ID)
Πληκτρολογήστε το νέο συνθηματικό όνομα του τρέχοντος χρήστη.

Όνομα χρήστη (Name)
Πληκτρολογήστε το νέο πλήρες όνομα του τρέχοντος χρήστη.

Κωδικός χρήστη (User password)
Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό του τρέχοντος χρήστη.

Επανάληψη κωδικού χρήστη για επιβεβαίωση
Πληκτρολογήστε και πάλι τον νέο κωδικό του τρέχοντος χρήστη για
επιβεβαίωση.
Πιέστε το κουμπί Συνέχεια και στη λίστα των Χρηστών εμφανίζεται ο
τρέχων χρήστης με τα τροποποιημένα του στοιχεία.

Επιλογή γλώσσας
Με την επιλογή αυτή του κουμπιού «Ρυθμίσεις» εμφανίζεται παράθυρο,
όπου μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα του περιβάλλοντος εργασίας πχ.
μεταξύ Ελληνικών και Αγγλικών. Αν αλλάξετε τη γλώσσα, θα πρέπει να
κλείσετε το πρόγραμμα και να το ξανατρέξετε για να ισχύσει η αλλαγή.

Βοήθεια
Περισσότερα:
Βοήθεια
Εξαγωγή καταχωρήσεων γεγονότων
Πληροφορίες για το ExtrAXION

Βοήθεια
Επιλέξτε Βοήθεια και τότε στην οθόνη εμφανίζεται παράθυρο βοήθειας του
προγράμματος:

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα, είτε από τον
πίνακα περιεχομένων, είτε με τη χρήση του ευρετηρίου.

Εξαγωγή καταχωρήσεων γεγονότων
Με την επιλογή αυτή εξάγετε όλες τις καταχωρήσεις του αρχείου
καταγραφής γεγονότων. Τα δεδομένα εξάγονται σε ένα αρχείο τύπου .dat
ώστε να το αποστείλετε στην ALCONSOFT για τον εντοπισμό και την
επίλυση προβλημάτων που τυχόν έχουν προκύψει κατά τη χρήση του
προγράμματος.

Πληροφορίες για το ExtrAXION
Επιλέξτε πληροφορίες για το ExtrAXION και τότε στην οθόνη εμφανίζεται
παράθυρο με πληροφορίες για την εγκατεστημένη τρέχουσα έκδοση του
προγράμματος και τον σειριακό αριθμό.

Τέλος μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με την άδεια τελικού
χρήστη κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο.

Σχέδια έργου
Σε κάθε έργο έχετε τη δυνατότητα καταχώρισης πολλών σχεδίων, που
μπορεί να είναι είτε διανυσματικά είτε αρχεία εικόνας, που προέρχονται πχ.
από σκανάρισμα τυπωμένων σε χαρτί σχεδίων. Τα αρχεία εικόνας
αντιγράφονται και αποθηκεύονται μέσα στο αρχείο του έργου, ενώ για
διανυσματικά σχέδια υπάρχει δυνατότητα είτε να αποθηκευτούν αντίγραφα
τους είτε να δημιουργηθούν εξωτερικές αναφορές, ώστε οι μετρήσεις να
συνδεθούν με σχέδια που βρίσκονται στον υπολογιστή σας που πιθανόν να
ανανεώνονται.
Κάτω από κάθε σχέδιο έργου δημιουργείτε ένα ή περισσότερα φύλλα
μετρήσεων, που μπορούν να χαρακτηριστούν ως τα «ριζόχαρτα» πάνω στα
οποία αποτυπώνονται οι μετρήσεις. Σε κάθε φύλλο μπορείτε, κατόπιν, να
καταχωρίσετε όσες μετρήσεις θέλετε.
Με τον τρόπο αυτό, σε κάθε έργο δημιουργείται ένα ιεραρχικό «δένδρο»,
που μπορεί να περιλαμβάνει απεριόριστο αριθμό σχεδίων, φύλλων
μετρήσεων και μετρήσεων. Με τον δενδροειδή αυτό τρόπο οργάνωσης δεν
επηρεάζονται τα αρχικά σχέδια καθ’ όσον οι μετρήσεις γίνονται πάνω στα
φύλλα και, το κυριότερο, έχετε καλύτερη εποπτεία των σχεδίων και
μετρήσεων σας.
Στις στήλες της δενδροειδούς λίστας της καρτέλας «Σχέδια» φαίνονται η
περιγραφή, το χρώμα, το αποτέλεσμα της μέτρησης με τη μονάδα μέτρησης
και αν αυτή είναι ενεργή ή όχι. Μπορείτε να ταξινομείτε το περιεχόμενο της
λίστας με βάση αυτά τα πεδία (Βλέπε Παράρτημα/Φίλτρα/ταξινόμηση)
κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη επικεφαλίδα.
Αν κάνετε ταξινόμηση με βάση τη στήλη Περιγραφή, ταξινομούνται
αλφαβητικά πρώτα τα σχέδια, κατόπιν τα φύλλα μετρήσεων κάθε σχεδίου
και, τέλος, οι μετρήσεις κάθε φύλλου. Τα σχέδια, τα φύλλα και οι μετρήσεις
που προστίθενται ή αλλάζουν ονομασία ακολουθούν αυτόματα την
ταξινόμηση. Αν γίνει μετονομασία πχ. μιας μέτρησης, αυτή μπορεί να
αλλάξει θέση.
Μπορείτε να συμπτύξετε ή να αναπτύξετε το δένδρο των σχεδίων με τις
μετρήσεις τους, κάνοντας δεξί κλικ μέσα στην καρτέλα «Σχέδια».
Ανάπτυξη
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να αναπτύξετε πλήρως το δένδρο του

προϋπολογισμού ώστε να φαίνονται όλα τα γκρουπ, οι εργασίες και οι
μετρήσεις.
Μπορείτε να αναπτύξετε μέρος μόνον του συνολικού δένδρου κάνοντας
κλικ στο 4, που βρίσκεται αριστερά από τα γκρουπ ή τις εργασίες, όταν
αυτά είναι συνεπτυγμένα.
Σύμπτυξη
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να συμπτύξετε πλήρως το δένδρο του
προϋπολογισμού, ώστε να φαίνονται μόνο τα γκρουπ του 1ου επιπέδου.
Μπορείτε να συμπτύξετε μέρος μόνον του συνολικού δένδρου κάνοντας
κλικ στο 6, που βρίσκεται αριστερά από τα γκρουπ ή τις εργασίες, όταν
αυτά είναι ανεπτυγμένα.

Για τη διαχείριση των σχεδίων, φύλλων μετρήσεων και μετρήσεων της
καρτέλας «Σχέδια» χρησιμοποιείτε τα κουμπιά της γραμμής εντολών αυτής
της καρτέλας.

Περισσότερα:
Προσθήκη σχεδίου(-ων)

Ιδιότητες σχεδίου
Νέο φύλλο μετρήσεων
Άνοιγμα φύλλου μετρήσεων
Διαγραφή φύλλου μετρήσεων
Εξαγωγή μετρήσεων
Επεξεργασία μέτρησης
Ανάλυση μέτρησης
Αναπαραγωγή μέτρησης
Διαγραφή μέτρησης
Συνέχιση μέτρησης
Συνέχιση μέτρησης (αφαίρεση)
Όλες οι μετρήσεις ορατές
Όλες οι μετρήσεις αόρατες
Αντιγραφή ορατών μετρήσεων
Επικόλληση μετρήσεων

Προσθήκη σχεδίου(-ων)
Με το κουμπί αυτό προσθέτετε νέα σχέδια στο έργο. Στην οθόνη σας
εμφανίζεται παράθυρο για την επιλογή του πρωτότυπου σχεδίου, που θα
αποτελέσει το υπόβαθρο των φύλλων μετρήσεων πάνω στα οποία θα κάνετε
τις μετρήσεις σας.

Πατήστε Επιλογή σχεδίου και επιλέξτε μεταξύ διανυσματικών αρχείων
τύπου dwg, dxf, dgn, emf, wmf, αρχείων εικόνων τύπου bmp, gif, jpg, tif,
ico, png και αρχείων τύπου pdf. Επιλέξτε το σχέδιο που επιθυμείτε με διπλό
κλικ ή πατήστε ΟΚ. Αν θέλετε να εισάγετε περισσότερα από ένα σχέδια
επιλέξτε τα κρατώντας πατημένο το CTRL ή το SHIFT και πατήστε ΟΚ.
Το όνομα του επιλεγμένου αρχείου δίνεται και ως αρχική τιμή στο Όνομα
του σχεδίου, με το οποίο εμφανίζεται στο δένδρο σχεδίων, φύλλων
μετρήσεων και μετρήσεων, μπορείτε όμως και να το αλλάξετε.
Η δυνατότητα αλλαγής των ονομάτων των σχεδίων δεν υπάρχει στην
περίπτωση ταυτόχρονης εισαγωγής περισσότερων αρχείων. Αν επιθυμείτε
να αλλάξετε τα ονόματα τους μπορείτε να τα επεξεργαστείτε εκ των
υστέρων. (Βλέπε Ιδιότητες σχεδίου )
Τσεκάρετε το κουτί ελέγχου «Αποθήκευση σχεδίου(-ων) στο αρχείο του
έργου», εκτός αν θέλετε να γίνεται χρήση των πρωτότυπων σχεδίων ως
υποβάθρων με την μέθοδο εξωτερικής αναφοράς.
Στην περίπτωση που στα εισαγόμενα σχέδια υπάρχουν και αρχεία
εικόνας τότε γίνεται υποχρεωτικά αποθήκευση τους στο αρχείο του έργου,
ανεξάρτητα από το αν είναι τσεκαρισμένο το κουτί ελέγχου «Αποθήκευση
σχεδίου(-ων) στο αρχείο του έργου».
Αν κάποιο από τα επιλεγμένα αρχεία είναι τύπου pdf και έχει
περισσότερες από μία σελίδες τότε κάθε σελίδα εισάγεται ως διαφορετικό
σχέδιο με ονομασία, που αποτελείται από το όνομα του σχεδίου, που
δώσατε και την επέκταση _1, _2 κλπ.

Αν επιλέξετε να εισάγετε ένα μόνο αρχείο τύπου pdf, το οποίο έχει
περισσότερες από μία σελίδες τότε εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Επιλέξτε τη σελίδα που θέλετε να εισάγετε από το συγκεκριμένο αρχείο.
Μπορείτε επίσης να κάνετε προεπισκόπηση ώστε να επιλέξετε αυτή που
επιθυμείτε.
Στην περίπτωση χρήσης του σχεδίου με εξωτερική αναφορά, αν για
οποιοδήποτε λόγο γίνει κάποια αλλαγή στο πρωτότυπο αρχείο, αυτή θα
εμφανίζεται και στο έργο ως αλλαγή μόνον όμως του σχεδίου! Τα φύλλα
μετρήσεων δεν επηρεάζονται και είναι πιθανόν να χρειάζονται διορθώσεις
προκειμένου να ταιριάζουν με τη νέα εκδοχή του πρωτοτύπου σχεδίου.
Μετά την επιλογή και προσθήκη των σχεδίων, αυτά προστίθενται στο
δένδρο των σχεδίων και παράλληλα δημιουργείται αυτόματα ένα φύλλο
μετρήσεων με το ίδιο όνομα για το καθένα από αυτά. Το φύλλο μετρήσεων
προστίθεται ως ο πρώτος υπο-κλάδος του σχεδίου και ταυτόχρονα ανοίγει το
αντίστοιχο παράθυρο μετρήσεων με το σχέδιο που επιλέξατε.
Με την προσθήκη του νέου σχεδίου εμφανίζεται μήνυμα, που σας καθοδηγεί
για τις αρχικές ρυθμίσεις, που χρειάζεται να κάνετε γι’ αυτό. Αν πρόκειται
για αρχείο εικόνας πρέπει πρώτα απ' όλα να το περιστρέψετε ώστε να
οριζοντιωθεί, εφόσον απαιτείται, και κατόπιν να ορίσετε την κλίμακα και το
σημείο αναφοράς για την ορθή αντιγραφή των μετρήσεων από σχέδιο σε
σχέδιο.

Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες με τη σειρά που περιγράφονται.

Στην περίπτωση διανυσματικού αρχείου απαιτείται ο ορισμός κλίμακας
μόνο εάν το σχέδιο δεν έχει σχεδιαστεί σε κλίμακα 1:1 ή εάν επιθυμείτε την
αλλαγή της μονάδας μέτρησης πχ. από mm σε m, ο ορισμός των θέσεων των
φακέλων που βρίσκονται τα σχετικά σχέδια (XREF) -αν υπάρχουν- και το
σημείο αναφοράς για την ορθή αντιγραφή των μετρήσεων. Μπορείτε επίσης
να κάνετε και περιστροφή του σχεδίου, αν το επιθυμείτε.

Όλες οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται στο παράθυρο ιδιοτήτων σχεδίου
(Βλέπε Σχέδια έργου/Ιδιότητες σχεδίου ) όπου, αν θέλετε, μπορείτε επίσης
να αλλάξετε την περιγραφή του σχεδίου και τη μονάδα μέτρησης, να
ορίσετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων, το χρώμα του φόντου, την
κλίμακα κλπ.
Κατά την ταυτόχρονη πρόσθεση περισσότερων του ενός σχεδίων, αυτά
δεν ανοίγουν αυτόματα. Στην περίπτωση αυτή τα παραπάνω παράθυρα
εμφανίζονται όταν τα σχέδια ανοιχθούν για πρώτη φορά.
Ο χειρισμός πολύ μεγάλων σχεδιαστικών αρχείων είναι δυσχερής ακόμα
και σε ισχυρούς υπολογιστές. Συνιστάται επομένως, τα αρχεία σχεδίων
πολύ μεγάλου μεγέθους, να μετατρέπονται σε μικρότερα, πχ. με αφαίρεση
διαφόρων πρόσθετων, που ενδεχομένως υπάρχουν, αλλά δεν είναι
απαραίτητα για τις μετρήσεις.

Ιδιότητες σχεδίου
Με το κουμπί αυτό εμφανίζεται παράθυρο, στο οποίο είναι συγκεντρωμένα
όλα τα βασικά στοιχεία του σχεδίου του τρέχοντος φύλλου μετρήσεων. Στο
κάτω τμήμα του πλαισίου αναγράφεται σύντομη περιγραφή της εκάστοτε
επιλεγμένης ιδιότητας. Οι ιδιότητες του σχεδίου είναι οργανωμένες σε
ομάδες:

Περισσότερα:
Γενικά
Κλίμακα
Σημείο αναφοράς
Περιστροφή
Λεπτομέρειες φύλλου

Γενικά
Μπορείτε να δείτε, να ορίσετε ή να αλλάξετε τις παρακάτω ιδιότητες:
Την περιγραφή/ονομασία του (ως προεπιλογή υπάρχει το όνομα του
αρχείου του σχεδίου χωρίς την επέκταση του).
Να δείτε τη διαδρομή από την οποία έγινε η εισαγωγή του
πρωτότυπου σχεδίου, καθώς και αν αυτό βρίσκεται μέσα στο έργο ή
εξωτερικά σε κάποιο φάκελο. Δεν είναι δυνατό να αλλάξουν αυτές οι
δύο ιδιότητες.
Τις διαδρομές όπου βρίσκονται τυχόν εξωτερικά αρχεία σχεδίων
XREF. Ο διαχωρισμός των διαδρομών γίνεται με το σύμβολο ‘;’
(ελληνικό ερωτηματικό).
Το σύστημα μονάδων που χρησιμοποιείται στις μετρήσεις.
Υπάρχουν οι επιλογές Metric (decimal), US Engineering, US
Architectural.
Τη μονάδα μήκους με βάση την οποία θα γίνονται οι μετρήσεις (ως
προεπιλογή υπάρχουν τα μέτρα στο μετρικό σύστημα και τα πόδια στα
US Engineering και US Architectural).
Την ακρίβεια για τους υπολογισμούς, ορίζοντας τον αριθμό των
σημαντικών δεκαδικών ψηφίων (ως προεπιλογή υπάρχει το 2).
Το χρώμα του φόντου.

Ορισμένα διανυσματικά σχέδια έχουν μονάδα μήκους διαφορετική από
το μέτρο πχ. ηλεκτρομηχανολογικά με μονάδα το mm. Στην περίπτωση
αυτή θα πρέπει να επιλέξετε την ίδια μονάδα μήκους με το σχέδιο ή να
ορίσετε κλίμακα διάφορη του 1:1.

Κλίμακα
Με τον ορισμό της κλίμακας εξαλείφετε τυχόν αλλοιώσεις λόγω σμίκρυνσης
ή μεγέθυνσης κατά το σκανάρισμα ή τη φωτοτύπηση και έτσι οι μετρήσεις
σας θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές διαστάσεις

Περισσότερα:
Σε αρχεία εικόνας:
Σε διανυσματικά σχέδια:

Σε αρχεία εικόνας:
Κάντε κλικ στο πεδίο Κλίμακα και επιλέξτε «Καθορισμός κλίμακας στο
σχέδιο» από το αναπτυσσόμενο μενού.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται, καθορίστε πάνω στο σχέδιο δύο σημεία που
ορίζουν ένα συγκεκριμένο μήκος. Μόλις ορίσετε το δεύτερο σημείο,
εμφανίζεται το παράθυρο:

Πληκτρολογήστε το μήκος, που έχετε καθορίσει πάνω στο σχέδιο και πιέστε
ΟΚ οπότε η κλίμακα εμφανίζεται πάνω στο σχέδιο. Κάντε κλικ στο κουμπί
Ενημέρωση και Κλείσιμο για να αποθηκευτεί η νέα κλίμακα. Αν επιλέξετε
«Επαναφορά» από το μενού, τότε η κλίμακα παίρνει την τιμή που είχε πριν τον
ορισμό της (1:1).
Τα αρχεία εικόνας μπορεί να αλλοιωθούν «τέντωμα» κατά το σκανάρισμα
με αποτέλεσμα η κλίμακα κατά τον άξονα x και y να διαφοροποιείται. Γι’ αυτό
πρέπει να καθορίσετε την κλίμακα και κατά τον κατακόρυφο άξονα. Γενικά,
όταν ορίζετε κλίμακα μπορείτε να μετακινηθείτε μόνο κατακόρυφα ή οριζόντια.

Σε διανυσματικά σχέδια:
Κάντε κλικ στο πεδίο Κλίμακα και επιλέξτε «Καθορίστε την κλίμακα» από το
αναπτυσσόμενο μενού.

Μπορείτε να:
Πληκτρολογήσετε την κλίμακα.
Επιλέξετε μία έτοιμη κλίμακα (1:1000, 1:100, 1:10) από το
αναπτυσσόμενο μενού.
Καθορίσετε τη κλίμακα πάνω στο σχέδιο, όπως στα αρχεία εικόνας.
Αν δε θέλετε να φαίνονται οι διαστάσεις βάσει των οποίων έγινε ο ορισμός
της κλίμακας ξετσεκάρετε το σχετικό κουτί ελέγχου
Ορίστε τον αριθμό των σημαντικών δεκαδικών ψηφίων για την ακρίβεια
στον υπολογισμό της κλίμακας (ως προεπιλογή υπάρχει το 4).
Προκειμένου να επιτύχετε τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια στους υπολογισμούς
προτείνεται η χρήση των εργαλείων ζουμ και μεγεθυντικού φακού (Βλέπε
Βοηθητικά Εργαλεία μέτρησης) και η επιλογή όσο το δυνατόν μεγαλύτερης
διάστασης επί του σχεδίου.
Ο ορισμός της κλίμακας έχει νόημα στην περίπτωση αρχείων εικόνων,
καθώς και σε διανυσματικά σχέδια που έχουν σχεδιασθεί (ΟΧΙ ΤΥΠΩΘΕΙ)
σε κλίμακα διάφορη του 1:1.
Σε διανυσματικά σχέδια δεν μπορείτε να καθορίσετε την κλίμακα πάνω στο
σχέδιο και κατά τον οριζόντιο και κατά τον κατακόρυφο άξονα. Φυλάσσεται
μόνο το τελευταίο «καλιμπράρισμα».
Αν αλλάξετε τον τύπο μονάδων ή τη μονάδα μήκους σε ένα σχέδιο, τότε η
κλίμακα επαναφέρεται αυτομάτως στην τιμή 1:1. Στην περίπτωση αυτή, οι
μετρήσεις που έχετε κάνει δεν ισχύουν πλέον και πρέπει να επαναληφθούν.

Σημείο αναφοράς
Με τον ορισμό σημείου αναφοράς μπορείτε να ορίσετε το σημείο (0,0) των
συντεταγμένων πάνω στο σχέδιο. Μπορείτε είτε να πληκτρολογήσετε τις
συντεταγμένες στα πεδία X και Y, είτε να ορίσετε το σημείο αναφοράς (0,0)
πάνω στο σχέδιο με κλικ στις τρείς τελείες … του πεδίου Συντεταγμένες
σημείου αναφοράς. Αν θέλετε να είναι ορατοί οι άξονες του σημείου
αναφοράς, που ορίσατε πάνω στο σχέδιο τσεκάρετε το σχετικό κουτί
ελέγχου.
Ορίστε το αντίστοιχο σημείο αναφοράς και στα υπόλοιπα σχέδια, στα
οποία επιθυμείτε να αντιγράψετε τις μετρήσεις, προκειμένου να
τοποθετηθούν στην ίδια θέση με το σχέδιο, από το οποίο προέρχονται. Σε
περίπτωση πχ. που ο αρχιτέκτων μηχανικός έχει αλλάξει το σημείο
αναφοράς (0,0) σε κάποια από τα σχέδια τότε αν αυτό δεν
επανακαθορισθεί, είναι πιθανό κατά την επικόλληση οι μετρήσεις να
βρεθούν σε τελείως άσχετη θέση!

Περιστροφή
Με την περιστροφή ενός σχεδίου μπορείτε να αλλάξετε τον
προσανατολισμό του ώστε να εμφανίζεται σωστά κατά τη διάρκεια των
μετρήσεων. Για να περιστρέψετε ένα σχέδιο κάντε κλικ στο πεδίο
«Περιστροφή σε μοίρες» και επιλέξτε τις τρεις τελείες ….
Εμφανίζεται ένα παράθυρο, στο οποίο επισημαίνετε πάνω στο σχέδιο μια
γραμμή που θέλετε να γίνει οριζόντια μετά την περιστροφή.
Η περιστροφή ενός σχεδίου πρέπει να γίνει πριν ορίσετε την κλίμακα
και πριν την καταχώριση οποιασδήποτε μέτρησης.
Προκειμένου να οριζοντιώσετε και να περιστρέψετε ένα σχέδιο κατά 90
μοίρες με μία κίνηση, επιλέξτε κατά την οριζοντίωση μία κατακόρυφη
γραμμή που θέλετε να γίνει κατακόρυφη αντί για οριζόντια. Επισημαίνεται
ότι για την περιστροφή έχει σημασία και η φορά σχεδίασης της γραμμής
οριζοντίωσης.

Λεπτομέρειες φύλλου
Αναγράφεται το όνομα του τρέχοντος φύλλου μετρήσεων, το οποίο μπορείτε
να αλλάξετε. Εμφανίζεται μόνο αν πατήσετε το κουμπί «Ιδιότητες σχεδίου
» έχοντας επιλεγμένο το φύλλο μετρήσεων αντί για ολόκληρο το σχέδιο.

Νέο φύλλο μετρήσεων
Με το κουμπί αυτό προσθέτετε νέα φύλλα μετρήσεων στο δένδρο των
σχεδίων. Εμφανίζεται παράθυρο με τη λίστα των σχεδίων, που έχετε εισάγει
στο έργο. Επιλέξτε το σχέδιο, στο οποίο θέλετε να δημιουργήσετε το φύλλο
μετρήσεων και πληκτρολογήστε το όνομα του νέου φύλλου.

Πατώντας ΟΚ το νέο φύλλο μετρήσεων δημιουργείται και εμφανίζεται
κάτω από το σχέδιο του στο ιεραρχικό δένδρο της καρτέλας «Σχέδια».
Παράλληλα, στο δεξί μέρος της οθόνης, ανοίγει το αντίστοιχο παράθυρο
μετρήσεων.

Άνοιγμα φύλλου μετρήσεων
Με το κουμπί αυτό ανοίγετε το φύλλο μετρήσεων που είναι επιλεγμένο στο
δένδρο των σχεδίων σε ένα νέο παράθυρο μετρήσεων στο δεξί τμήμα της
οθόνης. Μπορείτε να έχετε ανοιχτά όσα φύλλα μετρήσεων και από όσα
σχέδια επιθυμείτε. Κάθε παράθυρο μετρήσεων διαθέτει σελιδοδείκτη με τον
τίτλο του φύλλου μετρήσεων.
Μπορείτε επίσης, να ανοίξετε ένα φύλλο μετρήσεων κάνοντας διπλό
κλικ πάνω στον τίτλο του ή σε οποιαδήποτε από τις μετρήσεις του. Αν το
παράθυρο του φύλλου μετρήσεων είναι ήδη ανοιχτό τότε αυτό γίνεται
τρέχον. Για να κλείσετε ένα παράθυρο μετρήσεων κάντε κλικ στο x που
βρίσκεται στο δεξί μέρος του σελιδοδείκτη του.
Για καλύτερη εποπτεία, το φύλλο μετρήσεων και οι μετρήσεις του
εκάστοτε τρέχοντος παράθυρου μετρήσεων επισημαίνονται πάνω στο
δένδρο των σχεδίων με γκρι χρώμα. Με τον ίδιο τρόπο επισημαίνονται οι
μετρήσεις αυτές και στο δένδρο της καρτέλας «Εργασίες»
Οι μετρήσεις ενός φύλλου μετρήσεων φαίνονται στο αντίστοιχο
παράθυρο μόνο όταν το κουτί ελέγχου στη στήλη Ορατό είναι
ενεργοποιημένο. Για να αλλάξετε την κατάσταση εμφάνισης μιας μέτρησης
κάντε κλικ στο κουτί ελέγχου. Με διπλό κλικ πάνω στη μέτρηση αυτή
γίνεται ορατή.

Διαγραφή φύλλου μετρήσεων
Με το κουμπί αυτό διαγράφετε το επιλεγμένο φύλλο μετρήσεων από το
δένδρο των σχεδίων του έργου σας. Αν το φύλλο μετρήσεων που διαγράφετε
είναι το μοναδικό του σχεδίου τότε από την καρτέλα «Σχέδια»
απομακρύνεται και το ίδιο το σχέδιο.
Τα σχέδια που απομακρύνονται από το δένδρο της καρτέλας «Σχέδια»
δεν διαγράφονται από το έργο. Κατά τη δημιουργία νέου φύλλου
μετρήσεων (Βλέπε Σχέδια έργου/Νέο φύλλο μετρήσεων ) και στη
διαχείριση των σχεδίων (Βλέπε Γενικά/Διαχείριση σχεδίων ),
εμφανίζονται πάντοτε όλα τα σχέδια που έχουν εισαχθεί στο έργο,
ανεξάρτητα από το αν εμφανίζονται ή όχι στο δένδρο της καρτέλας
«Σχέδια».
Για να είναι δυνατή η διαγραφή ενός φύλλου μετρήσεων πρέπει να είναι
κλειστό.
Με την διαγραφή χάνονται όλα τα στοιχεία του φύλλου μετρήσεων
ΜΑΖΙ με τις μετρήσεις που τα συνοδεύουν και ΔΕΝ είναι δυνατόν
να ανακτηθούν! Προσέξτε πολύ πριν προχωρήσετε!

Εξαγωγή μετρήσεων
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να εξάγετε τον πίνακα των πρωτογενών
μετρήσεων όλων των σχεδίων σε ειδικό πίνακα της ALCONSOFT. Εκεί
μπορείτε να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο του πριν κάνετε την τελική
εξαγωγή σε πίνακα Excel.
Στον πίνακα εμφανίζονται όλα τα στοιχεία των πρωτογενών μετρήσεων
όλων των σχεδίων στις ακόλουθες στήλες: «Σχέδιο», «Φύλλο»,
«Κατηγορία», «Περιγραφή», «Χρώμα», «ΜΜ», «Ποσότητα», «Ανάλυση»
και «Σημειώσεις».

Με τα εξελιγμένα εργαλεία φίλτρων, ομαδοποίησης, επιλογής στηλών και
ταξινόμησης έχετε πολλαπλές δυνατότητες ρύθμισης του πλήθους, της
μορφής και του είδους των πληροφοριών που θα βλέπετε ή θα εξάγετε.
(Βλέπε Παράρτημα/Φίλτρα/ταξινόμηση).
Με τα κουμπί Τεκμηρίωση μπορείτε να κάνετε αναλυτική παρουσίασηεκτύπωση των μετρήσεων, που φαίνονται κάθε φορά στη λίστα με
επισήμανση των διαστάσεων και κυρίως με την ανάλυση τον επιφανειών.
(Βλέπε Τεκμηρίωση μετρήσεων).
Από το παράθυρο αυτό μπορείτε να κάνετε τεκμηρίωση των μετρήσεων
σας. (Βλέπε Τεκμηρίωση μετρήσεων) όπως και από το παράθυρο των
μετρήσεων. Η διαφορά είναι ότι στην περίπτωση αυτή, κάθε σελίδα της
τεκμηρίωσης περιλαμβάνει ένα και μόνο σχήμα. Αν πχ. μία μέτρηση
διακοπεί και συνεχιστεί δύο φορές θα δημιουργηθούν στην τεκμηρίωση

τρείς σελίδες, μία για κάθε τμήμα της μέτρησης.
Επισημαίνεται ότι με τη χρήση των φίλτρων μπορείτε να περιορίσετε με
διάφορα κριτήρια τις μετρήσεις, που θα εμφανίζονται στη λίστα και
συνεπώς ποιες μετρήσεις θα συμπεριληφθούν στην τεκμηρίωση.
Η εξαγωγή μετρήσεων και εργασιών μπορεί να γίνει και από την καρτέλα
«Εργασίες» όπου και περιγράφεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. (Βλέπε
Εξαγωγή εργασιών-Εξαγωγή μετρήσεων εργασιών )

Επεξεργασία μέτρησης
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να δείτε ή και να τροποποιήσετε εκ των
υστέρων τα στοιχεία της επιλεγμένης μέτρησης. Διορθώστε την περιγραφή ή
την κατηγορία της μέτρησης, τις εργασίες του προϋπολογισμού με τις οποίες
είναι συνδεδεμένη, αλλάξτε το χρώμα της, εισάγετε κάποιον τελεστή και
τροποποιήστε αναλόγως τη μονάδα μέτρησης ή προσθέστε επεξηγηματικές
σημειώσεις και πιέστε Συνέχεια.
Η επεξεργασία των παραμέτρων και των ονομάτων μιας μέτρησης γίνεται
ανά υπομέτρηση (Βλέπε Σχέδια έργου/Συνέχιση μέτρησης). Μπορείτε να
επιλέξετε την υπομέτρηση που επιθυμείτε από τη λίστα επιλογής. Οι
υπομετρήσεις που δημιουργήθηκαν με «Συνέχιση μέτρησης » φαίνονται
με (+), ενώ όσες δημιουργήθηκαν με «Συνέχιση μέτρησης (αφαίρεση) »
φαίνονται με (-). Μπορείτε επίσης να διαγράψετε μία υπομέτρηση με χρήση
του κουμπιού Διαγραφή χωρίς να επηρεαστούν οι υπόλοιπες.

Οι παράμετροι που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης είναι
δυνατόν να διαφέρουν από υπομέτρηση σε υπομέτρηση ανάλογα με τη
μέθοδο που έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη συνέχιση της μέτρησης. Πχ. σε
μία μέτρηση επιφάνειας που αποτελείται από δύο υπομετρήσεις -μία πάνω

στο επίπεδο του σχεδίου και μια άλλη κάθετα σ’ αυτό με ενιαίο ύψος- στη
2η περίπτωση θα εμφανισθεί η παράμετρος του ενιαίου ύψους.
Όταν επιλέγετε μία υπομέτρηση από τη λίστα επιλογής επισημαίνονται
πάνω στο σχέδιο όλα τα επιμέρους τμήματα που ανήκουν στη
συγκεκριμένη υπομέτρηση.
Αν επιλέξετε πάνω στο σχέδιο σχήματα (objects) που ανήκουν σε
διαφορετικές μετρήσεις και πατήσετε δεξί κλικ για επεξεργασία μέτρησης,
επιλέγεται για επεξεργασία η μέτρηση, στην οποία ανήκει το σχήμα, που
επιλέχθηκε τελευταίο.

Σε υπομετρήσεις όπου η τιμή κάποιων παραμέτρων ορίζεται σε κάθε
κλικ, δηλαδή ανά κόμβο, δεν εμφανίζεται τίποτα στο παράθυρο της
επεξεργασίας της μέτρησης που τις περιλαμβάνει. Η επεξεργασία των τιμών
αυτών γίνεται ανά σχήμα πάνω στο σχέδιο με το μενού συντόμευσης με
δεξί κλικ (βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Μέτρηση μήκους/
Διαδικασία μέτρησης/Στοιχεία σχήματος).
Οι σημειώσεις που προσθέτετε, εκτυπώνονται στον πίνακα μετρήσεων.
Εάν επιθυμείτε για την ανάλυση-τεκμηρίωση του εμβαδού να
χρησιμοποιηθούν μόνο τρίγωνα, τσεκάρετε το κουτί ελέγχου ‘Ανάλυση σε
τρίγωνα’. Σε αντίθετη περίπτωση, η ανάλυση θα γίνει κατά σειρά σε:
ορθογώνια, παραλληλόγραμμα, τραπέζια, τρίγωνα και καμπύλα τμήματα.
(Βλέπε Τεκμηρίωση μετρήσεων)

Ανάλυση μέτρησης
Με το κουμπί αυτό φαίνεται η ανάλυση μιας μέτρησης. Εμφανίζονται σε
στήλες η περιγραφή της μέτρησης, με τις υπομετρήσεις να παρουσιάζονται
αναλυτικά (Βλέπε Υπομετρήσεις), η μονάδα μέτρησης, ο τύπος της
μέτρησης (τεμάχια, μήκος, επιφάνεια, όγκος), η παράσταση υπολογισμού
του αποτελέσματος και η τιμή του αποτελέσματος για κάθε υπομέτρηση
αλλά και για τη συνολική μέτρηση. Στις στήλες R, L, A εμφανίζονται το
πρωτογενές αποτέλεσμα, η τιμή του μήκους και της επιφάνειας της
μέτρησης αντίστοιχα.

Κάθε υπομέτρηση εμφανίζεται σε διαφορετική γραμμή και αν η συνέχιση
της μέτρησης έχει γίνει με αφαίρεση με κόκκινους χαρακτήρες. Στη
συνέχεια της περιγραφής φαίνονται οι ‘Λεπτομέρειες μέτρησης’ που
επιλέχθηκαν κατά τη δημιουργία της.
Παρουσιάζονται ακόμα αναλυτικά στο κάτω αριστερά μέρος ο τρόπος
υπολογισμού της περιμέτρου (LEN) και της επιφάνειας όπως γίνεται και
στην τεκμηρίωση μετρήσεων με την εμφάνιση της αντίστοιχης κλείδας
(thumbnail). Η εικόνα και η ανάλυση για την κάθε υπομέτρηση εμφανίζεται
σε διαφορετική καρτέλα (tab).
Κάθε φορά που επιλέγεται η συνέχιση μιας μέτρησης (με πρόσθεση ή
αφαίρεση) δημιουργείται μια νέα υπομέτρηση.
Με την προσωρινή διακοπή μιας μέτρησης πατώντας μία φορά το

πλήκτρο Esc, στην ανάλυση δημιουργούνται διακριτά τμήματα τα οποία
εμφανίζονται στη στήλη «Παράσταση» και ξεχωρίζουν το ένα από το άλλο
με τη χρήση παρενθέσεων. Πχ. η μέτρηση περιμετρικού αρμοκάλυπτρου,
που διακόπτεται προσωρινά όπου υπάρχουν θύρες.

Περισσότερα:
Εξαγωγή στο Excel

Εξαγωγή στο Excel
Πιέστε το κουμπί του παραπάνω πίνακα, για να τον αποθηκεύσετε σε
αρχείο τύπου .xls. Επιλέξτε τη θέση και το όνομα του αρχείου που
επιθυμείτε.

Αναπαραγωγή μέτρησης
Με την επιλογή αυτή δημιουργείτε ένα ή περισσότερα αντίγραφα, τα οποία
μπορείτε να μετακινήσετε πάνω στο σχέδιο ορίζοντας την αρχική και τελική
θέση ενός σημείου αναφοράς για το καθένα ξεχωριστά. Αφού μετακινηθεί
το κάθε αντίγραφο, επανακαταχωρείται με τροποποιημένη περιγραφή στις
εργασίες με τις οποίες είχε συνδεθεί η αρχική μέτρηση. Για τη διάκριση του
από την αρχική μέτρηση, στην κατάληξη της περιγραφής προστίθεται _1 για
το πρώτο αντίγραφο, _2 για το δεύτερο κ.ο.κ. Κατόπιν μπορείτε να
τροποποιήσετε τα στοιχεία τους καθώς και να τα επεξεργαστείτε.
Η δυνατότητα αυτή διευκολύνει στις περιπτώσεις όπου η ίδια μέτρηση
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές περιπτώσεις, πχ. η μέτρηση μιας
οροφής μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση του δαπέδου.
Στο παραπάνω παράδειγμα ενδείκνυται αντί της αναπαραγωγής, η
χρήση της δυνατότητας σύνδεσης μιας μέτρησης με πολλές εργασίες
(έκδοση ExtrAXION Pro).
Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει αναπαραγωγή μερικών μόνο τμημάτων
μιας μέτρησης με επιλογή τους πάνω στο σχέδιο. Στην περίπτωση αυτή τα
νέα σχήματα εντάσσονται στην ίδια μέτρηση και δεν δημιουργείται νέα
(βλέπε Βοηθητικά εργαλεία Μέτρησης/Αντιγραφή επιλεγμένων).
Σε περίπτωση σύνδεσης με το ConstrAXION η μέτρηση αναπαράγεται
μέσα στην τρέχουσα θέση (προϋπολογισμό, επιμέτρηση, λογαριασμό,
ΠΠΑΕ κλπ) από όπου έγινε εισαγωγή μετρήσεων από το ExtrAXION.

Διαγραφή μέτρησης
Με το κουμπί «διαγραφή μέτρησης» διαγράφετε την επιλεγμένη μέτρηση
από τον πίνακα των μετρήσεων. Η μέτρηση διαγράφεται προφανώς και από
τον πίνακα των εργασιών καθώς και από το σχέδιο.
Με τη διαγραφή χάνονται όλα τα στοιχεία της μέτρησης και δεν είναι
δυνατόν να ανακτηθούν!

Συνέχιση μέτρησης
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να συνεχίσετε την επιλεγμένη μέτρηση,
δημιουργώντας υπομετρήσεις.

Μία μέτρηση αποτελείται από μία ή περισσότερες υπομετρήσεις, οι οποίες
είναι του ίδιου τύπου (πχ. Μέτρηση τεμαχίων ). Η τιμή της συνολικής
μέτρησης ισούται με το άθροισμα των τιμών όλων των υπομετρήσεων της.
Κάθε υπομέτρηση έχει το δικό της όνομα. Αν δεν έχει επιλεχθεί «Συνέχιση
μέτρησης» ή Συνέχιση μέτρησης (αφαίρεση) , τότε η μέτρηση
αποτελείται από μία μόνο υπομέτρηση με το ίδιο όνομα. Για κάθε επόμενο
πάτημα ενός από τα δύο παραπάνω κουμπιών, δημιουργείται μια νέα
υπομέτρηση, η οποία έχει το όνομα της αρχικής με ‘ – 2’ στο τέλος του για
την δεύτερη υπομέτρηση (δηλαδή την πρώτη φορά που επιλέγεται
συνέχιση), ‘ – 3’ για την τρίτη, κ.ο.κ.
Οι υπομετρήσεις μίας μέτρησης έχουν τις εξής κοινές ιδιότητες:
Κατηγορία
Εργασία με την οποία συνδέονται
Χρώμα, μονάδα μέτρησης, τελεστή
Σημειώσεις
Σχήμα επισήμανσης
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Μέτρηση Τεμαχίων)
Τα στοιχεία αυτά είναι ιδιότητες τις συνολικής μέτρησης. Αν κατά τη
«Συνέχιση μέτρησης» αλλάξετε κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία, αυτό

θα αλλαχθεί για όλες τις υπομετρήσεις.
Αντίθετα κάθε υπομέτρηση μπορεί να έχει διαφορετικές τις επόμενες
ιδιότητες:
Περιγραφή (Βλέπε Σχέδια έργου/Επεξεργασία μέτρησης)
Τρόπο μέτρησης (πχ. κάθετα στο σχέδιο, με μαρκάρισμα, κ.ο.κ)
Παραμέτρους
Μπορείτε να δώσετε το ίδιο όνομα σε όλες τις υπομετρήσεις. Ωστόσο
καλό είναι να το αποφεύγετε.
Κάθε φορά που δημιουργείτε μια νέα υπομέτρηση, οι παράμετροί της
έχουν ως προεπιλογή τις τιμές των παραμέτρων της προηγούμενης
υπομέτρησης.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία φαίνονται και στην Επεξεργασία μέτρησης,
όπου είναι σαφής η διάκριση μεταξύ των κοινών και ατομικών στοιχείων
των υπομετρήσεων
Επισημαίνεται η διαφορά μεταξύ υπομέτρησης (που δημιουργείται με
πάτημα ή ) και των διακριτών τμημάτων που δημιουργούνται όταν
διακόπτεται προσωρινά μια μέτρηση με ESC (Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία
εικόνας/Μέτρηση μήκους/Μέτρηση διακεκομμένων τμημάτων).

Συνέχιση μέτρησης (αφαίρεση)
Με το κουμπί αυτό συνεχίζετε την επιλεγμένη μέτρηση με αφαίρεση όπως
στην ειδική περίπτωση, που θέλετε να αφαιρέσετε το εμβαδό περιοχών από
επιφάνειες που έχετε ήδη σχεδιάσει (πχ. σε όψη, αφαίρεση της επιφάνειας
των ανοιγμάτων από την επιφάνεια του τοίχου). Δημιουργείται έτσι μια νέα
υπομέτρηση (Βλέπε Σχέδια έργου/Συνέχιση μέτρησης) με αρνητική όμως
τιμή. Οι επιφάνειες, που αφαιρείτε από τη μέτρηση, επισημαίνονται πάνω
στο σχέδιο με διαγράμμιση, ενώ το περίγραμμα των αφαιρούμενων
περιοχών ορίζεται με διακεκομμένη γραμμή.
Στην περίπτωση μέτρησης μήκους, μπορείτε να αφαιρέσετε τμήματα
γραμμών, τα οποία επισημαίνονται πάνω στο σχέδιο με διακεκομμένη
γραμμή όπως και στην περίπτωση επιφανειών.
Η «Συνέχιση μέτρησης (αφαίρεση)» δεν μπορεί να γίνει σε μετρήσεις
τεμαχίων . Το κουμπί είναι μάλιστα απενεργοποιημένο.

Όλες οι μετρήσεις ορατές
Με την επιλογή «όλες οι μετρήσεις ορατές» εμφανίζονται στο τρέχον
παράθυρο μετρήσεων όλα τα layers των μετρήσεων και τσεκάρεται η στήλη
Ορατό σε όλες τις μετρήσεις του αντίστοιχου φύλλου μετρήσεων στην
καρτέλα «Σχέδια».

Όλες οι μετρήσεις αόρατες
Με την επιλογή «όλες οι μετρήσεις αόρατες» κρύβονται από το τρέχον
παράθυρο μετρήσεων όλα τα layers των μετρήσεων και απενεργοποιείται το
κουτί ελέγχου της στήλης Ορατό σε όλες τις μετρήσεις του αντίστοιχου
φύλλου μετρήσεων στην καρτέλα «Σχέδια».

Αντιγραφή ορατών μετρήσεων
Με το κουμπί αυτό αντιγράφονται στο πρόχειρο (clipboard) οι μετρήσεις
που τη δεδομένη στιγμή είναι ορατές, προκειμένου να επικολληθούν σε
κάποιο άλλο φύλλο μετρήσεων του ίδιου ή άλλου σχεδίου του τρέχοντος
έργου.
Χρησιμοποιήστε το συγκεκριμένο κουμπί όταν πχ. οι μετρήσεις στο σύνολο
τους είναι παρόμοιες από όροφο σε όροφο ή αν κάποιο σχέδιο μεταβληθεί.
Αντιγράψτε τις μετρήσεις, που έχετε ήδη κάνει και τροποποιήστε τα
αντίγραφα αυτών, που χρειάζεται ώστε να ταιριάζουν στα νέα δεδομένα.

Επικόλληση μετρήσεων
Με το κουμπί αυτό οι μετρήσεις, που επιλέξατε κατά την αντιγραφή,
επικολλώνται αυτόματα στην ίδια θέση με εκείνη του αρχικού φύλλου
μετρήσεων, με την προϋπόθεση ότι το σημείο αναφοράς (Βλέπε Σχέδια
έργου/Ιδιότητες σχεδίου/Σημείο αναφοράς) είναι το ίδιο.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να δώσετε προσοχή στη θέση του σημείου
αναφοράς (0,0) στην περίπτωση που τα φύλλα μετρήσεων αντιγραφής και
επικόλλησης ανήκουν σε διαφορετικά σχέδια. Αν το σημείο αναφοράς είναι
διαφορετικό στα δύο σχέδια τότε η θέση του θα πρέπει να επανακαθορισθεί
πριν την επικόλληση των μετρήσεων.
Σε περίπτωση που στο φύλλο μετρήσεων όπου θα γίνει η επικόλληση,
υπάρχουν ήδη κάποιες μετρήσεις, πρέπει να προσέξετε καθ όσον
επικολλώνται μόνο οι μετρήσεις των οποίων η περιγραφή διαφέρει από τις
ήδη καταχωρημένες.

Παράθυρα μετρήσεων
Τα παράθυρα μετρήσεων είναι η περιοχή όπου κάνετε τις μετρήσεις σας.
Βρίσκονται στο δεξί τμήμα της οθόνης και αντιστοιχούν σε φύλλα
μετρήσεων του δένδρου της καρτέλας «Σχέδια». Ένα παράθυρο μετρήσεων
ανοίγει όταν:
Προσθέτετε ένα νέο σχέδιο στο δένδρο οπότε δημιουργείται
αυτόματα και το πρώτο φύλλο μετρήσεων του (Βλέπε Σχέδια έργου/
Προσθήκη σχεδίου )
Δημιουργείτε ένα νέο φύλλο μετρήσεων σε υπάρχον σχέδιο (Βλέπε
Σχέδια έργου/Νέο φύλλο μετρήσεων )
Ανοίγετε το τρέχον φύλλο μετρήσεων, με χρήση του κουμπιού
(Βλέπε Σχέδια έργου/Άνοιγμα φύλλου μετρήσεων) ή με διπλό κλικ
στο φύλλο ή σε μια μέτρηση του.
Μπορείτε να έχετε ανοιχτά όσα παράθυρα μετρήσεων επιθυμείτε. Κάθε
παράθυρο μετρήσεων διαθέτει σελιδοδείκτη με τον τίτλο του φύλλου
μετρήσεων καθώς και σημείο x για το κλείσιμο του.
Ένα από τα ανοιχτά παράθυρα μετρήσεων είναι πάντοτε τρέχον, εμφανίζεται
δηλαδή μπροστά από όλα τα άλλα. Για καλύτερη εποπτεία, το φύλλο
μετρήσεων και οι μετρήσεις του εκάστοτε τρέχοντος παράθυρου μετρήσεων
επισημαίνονται πάνω στα δένδρα των καρτελών «Σχέδια» και «Εργασίες»
με γκρι χρώμα.
Η γραμμή εντολών των παράθυρων μετρήσεων περιλαμβάνει κουμπιά
τόσο για τη διαχείριση των σχεδίων και φύλλων μετρήσεων, όσο και για
την ίδια τη διαδικασία της μέτρησης. Στις επόμενες παραγράφους
περιγράφονται οι εντολές οι οποίες αφορούν στο τρέχον σχέδιο ή φύλλο
μετρήσεων. Με τις εντολές αυτές πραγματοποιείτε μετρήσεις σε σχέδια που
προέρχονται από αρχεία εικόνας (Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας) ή
από διανυσματικά αρχεία (Βλέπε Μετρήσεις σε διανυσματικά αρχεία
(CAD)), αλλά μπορείτε επίσης να εκτελείτε πολλές βοηθητικές λειτουργίες
(Βλέπε Βοηθητικά Εργαλεία μέτρησης).

Περισσότερα:
Πλοτάρισμα (Ctrl+P)
Τεκμηρίωση μετρήσεων

Ριζόχαρτα (Layers) σχεδίου
Εξαγωγή σχεδίου

Πλοτάρισμα (Ctrl+P)
Με το κουμπί «Πλοτάρισμα» μπορείτε να εκτυπώσετε το τρέχον φύλλο
μετρήσεων, που βλέπετε στην οθόνη, συμπεριλαμβανομένων των layers των
μετρήσεων, που έχετε κάνει. Με την εντολή αυτή εμφανίζεται το παράθυρο
ορισμού των παραμέτρων της εκτύπωσης:

Στην περιοχή «Περιθώρια εκτύπωσης» (Plot margins) ορίστε τα περιθώρια
της σελίδας καθώς και τη στοίχιση του σχεδίου στο χαρτί με τις επιλογές
«Πάνω – κάτω στοίχιση» (Upside – Down) και «Κεντρική στοίχιση»
(Center to paper).
Στην περιοχή «Προσανατολισμός» (Orientation) ορίστε τον
προσανατολισμό του σχεδίου. Για κατακόρυφο προσανατολισμό του
σχεδίου κάντε κλικ στην επιλογή «Portrait», ενώ για οριζόντιο
προσανατολισμό επιλέξτε «Landscape».
Στην περιοχή «Χαρτί» (Paper) μπορείτε να ορίσετε τις διαστάσεις του
χαρτιού της εκτύπωσης είτε επιλέγοντας κάποια από τις προκαθορισμένες
φόρμες (letter, legal, A3, A4, A5 κλπ), είτε ορίζοντας τις διαστάσεις του
χαρτιού στο πεδίο «Προσαρμογή» (Custom).

Στην περιοχή «Κλίμακα» (Scale) μπορείτε να ορίσετε την κλίμακα
εκτύπωσης του σχεδίου συμπληρώνοντας για την αντιστοίχηση τα πεδία
«Μονάδες εκτύπωσης» (Printer Units) και «Μονάδες Σχεδίασης» (Drawing
Units). Εναλλακτικά, μπορείτε να προσαρμόσετε το σχέδιο στις διαστάσεις
του χαρτιού ανεξαρτήτως κλίμακας, επιλέγοντας « Προσαρμογή στη
σελίδα» (Scale to Fit).
Στην περιοχή «Επιλογές απεικόνισης» (Display options) μπορείτε να
επιλέξετε ασπρόμαυρη ή σε αποχρώσεις του γκρι εκτύπωση κάνοντας κλικ
στο πεδίο «Black and white» και «Grayscale» αντίστοιχα, ή να τυπώσετε το
σχέδιο ως αρχείο εικόνας επιλέγοντας «As bitmap Μπορείτε επίσης να
αλλάξετε το πάχος των γραμμών ανά χρώμα με το κουμπί «Pen
assignment».
Στην περιοχή «Περιοχή εκτύπωσης» (Print area) σας δίνεται η δυνατότητα
να επιλέξετε την περιοχή που επιθυμείτε να εκτυπώσετε. Εάν επιθυμείτε να
τυπώσετε κάποιο τμήμα του σχεδίου, επιλέξτε «Παράθυρο» (Window),
κατόπιν κάντε κλικ στο πεδίο «Επιλογή» (Pick) και μαρκάρετε πάνω στο
σχέδιο το συγκεκριμένο τμήμα. Εάν επιθυμείτε να τυπώσετε ολόκληρο το
σχέδιο κάντε κλικ στην επιλογή «Προσαρμογή στη σελίδα» (Extends).
Στην περιοχή «Δυνατότητες προεπισκόπησης» (Preview options) μπορείτε
να επιλέξετε είτε τμηματική (Partial) είτε καθολική (Full) προεπισκόπηση
εκτύπωσης του σχεδίου σας.
Κάντε κλικ στην «Ανανέωση προεπισκόπησης της εκτύπωσης» (Update
preview) κάθε φορά που αλλάζετε κάποια από τις επιλογές της εκτύπωσης
για να ανανεώσετε την προεπισκόπηση αν φυσικά δεν ανανεωθεί αυτόματα.
Τσεκάρετε την επιλογή Save to file, κάντε κλικ στο κουμπί «Save to file»
που εμφανίζεται και αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας, αν θέλετε
να το εκτυπώσετε κάποια άλλη στιγμή.
Επιλέξτε «Επιλογή εκτυπωτή» (Select Printer) και στα αντίστοιχα πεδία του
παραθύρου που εμφανίζεται στην οθόνη μπορείτε να επιλέξετε τον
εκτυπωτή καθώς και τις ιδιότητες της εκτύπωσης (Properties).
Για να τυπώσετε πιέστε «Εκτύπωση» (Print) ενώ για να κλείσετε το
παράθυρο της εκτύπωσης, πιέστε «Exit» (Έξοδος).
Η έγχρωμη εκτύπωση του σχεδίου (ή μέρους αυτού) με ενεργά τα layers
των μετρήσεων (ή ορισμένων εξ’ αυτών), μπορεί να συνοδεύει τις
επιμετρήσεις ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος τους.

Τεκμηρίωση μετρήσεων
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να κάνετε αναλυτική παρουσίαση-εκτύπωση
των μετρήσεων με επισήμανση των διαστάσεων, και κυρίως με την ανάλυση
τον επιφανειών. (Βλέπε Τεκμηρίωση μετρήσεων).

Ριζόχαρτα (Layers) σχεδίου
Με κλικ στο κουμπί «Layers» εμφανίζονται όλα τα layers του σχεδίου στην
περίπτωση διανυσματικού αρχείου. Το παράθυρο των layers περιλαμβάνει
την περιγραφή και το χρώμα τους και δίνει τη δυνατότητα επιλεκτικής (με
κλικ στο αντίστοιχο κουμπί ελέγχου ‘ορατό’) ή μαζικής ενεργοποίησης και
απενεργοποίησης τους. Είναι επίσης εφικτή η εφαρμογή ταξινόμησης ή
φίλτρων στο περιεχόμενο των στηλών (Βλέπε Παράρτημα/Φίλτρα/
ταξινόμηση).

Στην περίπτωση layers σχεδίων XREFS, στο τέλος της περιγραφής κάθε
layer προστίθεται μεταξύ παρενθέσεων η λέξη XREF και το όνομα του
σχεδίου από το οποίο προέρχεται.

Επιλέξτε τα layers που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε και πιέστε Εφαρμογή για να δείτε άμεσα τις αλλαγές στo
σχέδιο χωρίς δηλαδή να κλείσει το παράθυρο. Με τον τρόπο αυτό έχετε τη
δυνατότητα άμεσης εποπτείας στο ποια layers κρύβονται ή εμφανίζονται.
Στην περίπτωση αρχείου εικόνας εμφανίζεται μόνο βοηθητικά layers όπως
πχ. AuxLayer, Regions.

Περισσότερα:
Όλα τα layers ορατά
Όλα τα layers αόρατα

Όλα τα layers ορατά
Με την επιλογή «όλα τα layers ορατά» εμφανίζονται όλα τα layers του
σχεδίου.

Όλα τα layers αόρατα
Με την επιλογή «όλα τα layers αόρατα» κρύβονται όλα τα layers του
σχεδίου.

Εξαγωγή σχεδίου
Με το κουμπί «Εξαγωγή σχεδίου» μπορείτε να εξαγάγετε σε ξεχωριστό
αρχείο το τρέχον φύλλο μετρήσεων. Προϋπόθεση για την εξαγωγή και του
σχεδίου αποτελεί αυτό να είναι αποθηκευμένο στη βάση δεδομένων και όχι
ως εξωτερική αναφορά.
Έχετε τη δυνατότητα εξαγωγής σε διάφορους τύπους αρχείων όπως: dxf,
dwg, dgn, wmf, bmp, gif, jpg, tif, png, ico, svg, dwf, pdf.
Με τη δυνατότητα εξαγωγής, στα παραπάνω είδη αρχείων, μπορείτε να
επεξεργαστείτε τα σχέδια, μαζί με τις μετρήσεις, σε κάποιο σχεδιαστικό
(CAD) πρόγραμμα ή ακόμα και να μεταφέρετε το εν λόγω σχέδιο με τις
μετρήσεις του σε άλλο υπολογιστή με τη μορφή pdf πχ. για έλεγχο.
Κατά την εξαγωγή του σχεδίου εξάγονται μόνο οι μετρήσεις που είναι
ορατές κάθε φορά, σε ξεχωριστά ριζόχαρτα (layers). Η δυνατότητα αυτή
σας επιτρέπει να εξάγετε το σχέδιο έχοντας ορατές μόνο τις μετρήσεις, που
κάθε φορά επιθυμείτε ώστε να το επεξεργαστείτε από κάποιο CAD
πρόγραμμα.
Αν το σχέδιο έχει εξωτερικές αναφορές τα στοιχεία, που
περιλαμβάνονται σ’ αυτές δεν εξάγονται.

Αρχικές ρυθμίσεις
Ανοίγοντας ένα νέο αρχείο εικόνας εμφανίζεται παράθυρο που σας
προτρέπει πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία να:
- Περιστρέψετε και οριζοντιώσετε το σχέδιο, αν χρειάζεται
- Ορίσετε την κλίμακα του
- Ορίσετε το σημείο αναφοράς για την ορθή αντιγραφή των μετρήσεων
Όλες αυτές οι αρχικές αυτές ρυθμίσεις γίνονται στο παράθυρο ιδιοτήτων του
σχεδίου (Βλέπε Σχέδια έργου/Ιδιότητες σχεδίου ).

Είδη και τρόπος μετρήσεων
Περισσότερα:
Μέτρηση τεμαχίων
Ορισμός περιοχής ανίχνευσης
Διαγραφή περιοχής ανίχνευσης
Μέτρηση μήκους
Μέτρηση επιφάνειας
Μέτρηση όγκου
Ειδικές Μετρήσεις

Μέτρηση τεμαχίων
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να μετρήσετε πάνω στο σχέδιο τεμάχια,
δηλαδή πόσες φορές εμφανίζονται διάφορα είδη όπως πχ. νιπτήρες, θύρες,
παράθυρα. Πιέστε το κουμπί και στην οθόνη εμφανίζεται παράθυρο της
μορφής:

Περισσότερα:
Περιγραφή
Κατηγορία
Εργασία
Νέα εργασία
Χρώμα
Τελεστής
ΜΜ
Σημειώσεις
Τρόπος μέτρησης
Σχήμα επισήμανσης

Μέγεθος
Διαδικασία μέτρησης με μαρκάρισμα
Διαδικασία μέτρησης με ανίχνευση αντικειμένων

Περιγραφή
Καταχωρήστε την περιγραφή της νέας σας μέτρησης στο πεδίο περιγραφή πχ.
Θύρες 1ου ορόφου.

Κατηγορία
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία επιθυμείτε να καταχωρηθεί η νέα σας
μέτρηση, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτόν την ομαδοποίηση των μετρήσεων
(Βλέπε Γενικά/Κατηγορίες μετρήσεων ). Μπορείτε πχ. όλες τις μετρήσεις
θυρών να τις καταχωρήσετε σε συγκεκριμένη κατηγορία, ώστε στον πίνακα των
μετρήσεων να φιλτράρετε και να εξάγετε προς το ConstrAXION ή προς το Excel
μόνο την συγκεκριμένη κατηγορία (Βλέπε Παράρτημα/Φίλτρα/ταξινόμηση).

Εργασία
Πιέστε το κουμπί και στην οθόνη σας εμφανίζεται το παράθυρο ‘Σύνδεση με
εργασίες προϋπολογισμού’.

Πιέστε το κουμπί ‘Σύνδεση με εργασία προϋπολογισμού’ για να συνδέσετε τη
μέτρηση με τις εργασίες, που έχετε καταχωρίσει στον προϋπολογισμό (Βλέπε
Γενικά/Προϋπολογισμός (Ctrl+Β) ). Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την
καταχώριση της μέτρησης σε κάποια από τις εργασίες του προϋπολογισμού,
μπορείτε να αφήσετε το συγκεκριμένο πεδίο κενό.
Αν πιέσετε κάποιο από τα κουμπιά μετρήσεων (
) ενώ στο
αριστερό τμήμα της οθόνης είναι ανοιχτή η καρτέλα «Εργασίες» και είναι
επιλεγμένη κάποια εργασία τότε η εργασία αυτή προεπιλέγεται αυτόματα από
το πρόγραμμα ως η εργασία, με την οποία θα συνδεθεί η μέτρηση.
Στην έκδοση Standard, που δεν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με
περισσότερες από μία εργασίες του προϋπολογισμού, στην οθόνη εμφανίζεται
απευθείας παράθυρο με τον προϋπολογισμό του έργου.

Επιλέξτε την εργασία στην οποία θα καταχωρηθεί η μέτρηση που θα
πραγματοποιήσετε, κάνοντας κλικ επάνω της και πιέζοντας Επιλογή ή με διπλό
κλικ. Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία για σύνδεση και με άλλες
εργασίες. Αν αφήσετε κενό το πεδίο ‘Τύπος Υπολογισμού’ ή πληκτρολογήσετε
σε αυτό το γράμμα R (για Result) τότε στον προϋπολογισμό θα καταχωρηθεί το
πρωτογενές αποτέλεσμα της μέτρησης.

Εάν επιθυμείτε να αποσταλεί προς την εργασία κάποιο τροποποιημένο
αποτέλεσμα, συμπληρώστε το συγκεκριμένο πεδίο χρησιμοποιώντας τις
διαθέσιμες παραμέτρους και συναρτήσεις (Βλέπε Γενικά/Βιβλιοθήκη/Νέα
μέτρηση/Παράμετροι).
Μπορείτε να δείτε σε αναδυόμενο πλαίσιο τις διαθέσιμες παραμέτρους
περνώντας τον δείκτη του ποντικιού πάνω από την επικεφαλίδα της στήλης των
τύπων υπολογισμού.

Στο παράθυρο με το δέντρο του προϋπολογισμού μπορείτε να επιλέξετε
παραπάνω από μια εργασία με τη χρήση CTRL ή SHIFT ώστε να τις
συνδέσετε με τη μέτρηση ταυτόχρονα.
Αν επιλέξετε περισσότερες από μία εργασίες για την καταχώρηση της
μέτρησης, τότε αυτές εμφανίζονται όλες στο πεδίο Εργασία χωρισμένες με
κόμμα.

Αν υπάρχει κάποιο λάθος στην παράσταση τότε στην εργασία του
προϋπολογισμού το αποτέλεσμα της μέτρησης φαίνεται ως -1.

Προσοχή! Ο τελεστής δε λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς κατά τη
σύνδεση με εργασία.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα επί πλέον αποτελέσματα των διαφόρων τύπων
μέτρησης, με βάση τον παρακάτω πίνακα (Βλέπε Γενικά/Βιβλιοθήκη/Νέα
μέτρηση/Υπολογισμοί):
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
μη
Μέτρηση τεμαχίων
εφαρμόσιμο
Μέτρηση μήκους
A C
Μέτρηση επιφάνειας
-στο επίπεδο του σχεδίου
L C
-κάθετα στο σχέδιο
L A C
μη
-με επιλογή τεμαχίων
εφαρμόσιμο
Μέτρηση όγκου
-επιφάνεια στο επίπεδο του
σχεδίου
L A C
-γραμμικό στοιχείο
L A C
μη
-με επιλογή τεμαχίων
εφαρμόσιμο
Όταν επιλέγετε εργασία, η μονάδα μέτρησης της πρωτογενούς μέτρησης δεν
αλλάζει σύμφωνα με εκείνη της εργασίας του προϋπολογισμού με την οποία την
συνδέεται. Εάν για παράδειγμα, επιλέξετε να μετρήσετε τεμάχια παραθύρων και
στον προϋπολογισμό το αντίστοιχο άρθρο μετράται σε μ2, με την επιλογή της
εργασίας η μονάδα μέτρησης παραμένει τεμάχια. Με τη χρήση κατάλληλου
τελεστή μπορείτε να μετατρέψετε το αποτέλεσμα της πρωτογενούς μέτρησης
έτσι ώστε να συμφωνεί με τη μονάδα μέτρησης του προϋπολογισμού.

Νέα εργασία
Με το κουμπί αυτό, μπορείτε να καταχωρίσετε -κατά τη διάρκεια μιας
μέτρησης- ένα νέο γκρουπ εργασιών ή μία νέα εργασία, που δεν υπάρχει στον
προϋπολογισμό και να συνδέσετε με αυτή το αποτέλεσμα της μέτρησης.
Πατήστε το κουμπί ‘Νέα εργασία’ και στην οθόνη σας εμφανίζεται το παράθυρο
του ‘Προϋπολογισμού’. Προσθέστε το γκρουπ/εργασία που επιθυμείτε (Βλέπε
Γενικά/Προϋπολογισμός (Ctrl+Β) ) και πιέστε ‘Κλείσιμο’. Οι αλλαγές θα
εμφανιστούν τόσο στο παράθυρο ‘Επιλογή εργασίας’ όσο και στην καρτέλα
‘Εργασίες’ (Βλέπε Εργασίες).
Εκτός από προσθήκη γκρουπ/εργασίας μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε
την περιγραφή ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο των ήδη υπαρχόντων γκρουπ/
εργασιών στον προϋπολογισμό ή ακόμα και να διαγράψετε, αν το επιθυμείτε,
κάποια από αυτά.
Σε περίπτωση χρήσης του ExtrAXION μέσα από το ConstrAXION οι
αλλαγές που κάνετε στα γκρουπ/εργασίες του προϋπολογισμού σε αυτό το
σημείο, εμφανίζονται και στον προϋπολογισμό του έργου του ConstrAXION.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε SQL Server , έχοντας επιλέξει τη βάση
δεδομένων του ConstrAXION και προστεθούν στον προϋπολογισμό μέσα από
το ConstrAXION νέα γκρουπ ή εργασίες, θα πρέπει να κλείσετε το ExtrAXION
και να το ξανατρέξετε προκειμένου να τα δείτε και από το ExtrAXION.

Περισσότερα:
Χρήση του ExtrAXION μέσα από το ConstrAXION

Χρήση του ExtrAXION μέσα από το ConstrAXION
Υπάρχουν πολλοί τρόποι χρήσης του ExtrAXION μέσα από το ConstrAXION.
Όταν βρίσκεστε σε επίπεδο προμέτρησης ή επιμέτρησης μπορείτε να συνδέετε
απ’ ευθείας τις μετρήσεις που κάνετε στα σχέδια με τα άρθρα του
προϋπολογισμού μελέτης ή υλοποίησης.

Μετρήστε όπως και στο αυτόνομο ExtrAXION και όταν ολοκληρώσετε τις
μετρήσεις σας, πιέστε το κουμπί αποθήκευση και κλείσιμο για να αποστείλετε
τα αποτελέσματα των μετρήσεων στον πίνακα της προμέτρησης ή επιμέτρησης.
Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το ExtrAXION μέσα από το ConstrAXION
και από τις υπόλοιπες θέσεις όπου υπάρχει στήλη ποσοτήτων, δηλαδή στις
εργασίες του προϋπολογισμού μελέτης και υλοποίησης, στα ΠΠΑΕ-Λοιπές
ποσότητες, στους Λογαριασμούς-Αναθεωρήσεις καθώς και στους ΑΠΕ.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί ‘Εισαγωγή μετρήσεων από σχέδια’ όπως και στην
περίπτωση που βρίσκεστε σε επίπεδο προμέτρησης-επιμέτρησης και συνδέστε
τις μετρήσεις σας απ’ ευθείας με τα άρθρα του προϋπολογισμού, των
λογαριασμών, των ΠΠΑΕ, των ΑΠΕ κλπ.
Οι μετρήσεις είναι ανά επιμέτρηση, προμέτρηση, λογαριασμό, ΠΠΑΕ, ΑΠΕ
κλπ. Στην περίπτωση των επιμετρήσεων για παράδειγμα, ανάλογα με την
επιμέτρηση στην οποία βρίσκεσθε με κλικ στο κουμπί ‘Εισαγωγή μετρήσεων
από σχέδια’, θα βλέπετε μόνο τις μετρήσεις που έγιναν στη συγκεκριμένη
επιμέτρηση.
Σε περίπτωση διαγραφής κάποιας επιμέτρησης μέσα από το ConstrAXION,

διαγράφονται ταυτόχρονα και όλες οι μετρήσεις του ExtrAXION που τη
συνοδεύουν. Το ίδιο ισχύει και στους λογαριασμούς, ΠΠΑΕ, ΑΠΕ κλπ.
Θα πρέπει να αποφεύγετε τη σύνδεση μετρήσεων με άρθρα κατ' αποκοπή.
Στις εργασίες του ExtrAXION δεν εμφανίζονται οι φάσεις, παρά μόνον το
κυρίως άρθρο των άρθρων κατ' αποκοπή με την ποσότητα του οποίου δεν έχει
προφανώς νόημα η σύνδεση μιας μέτρησης.
Τέλος, υπάρχει δυνατότητα χρήσης του ExtrAXION μέσα από το ConstrAXION
μέσα από επιμετρητικό κλάδο με τη χρήση επιμετρητικών φύλλων. Προσθέστε
ένα νέο κλάδο και στο παράθυρο επιλογής πρότυπου πίνακα επιλέξτε από τη
λίστα τον πίνακα «Μέτρηση μέσω ExtrAXION».
Σημειώνεται ότι δεν είναι απαραίτητο να επιλέξετε κάποιον από τους
πρότυπους πίνακες, συνιστάται όμως να χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο, ο
οποίος σας δίνει τη δυνατότητα να «στέλνετε» απ’ ευθείας το αποτέλεσμα κάθε
γραμμής σε εργασία του προϋπολογισμού.
Κατόπιν έχοντας τοποθετήσει το δείκτη του ποντικιού στο πρώτο κελί του
πίνακα, επιλέξτε ‘Εισαγωγή μετρήσεων από σχέδια’ για να μεταβείτε στο
ExtrAXION, και στην οθόνη σας εμφανίζεται το περιβάλλον λειτουργίας του
ExtrAXION. Μετρήστε όπως και στο αυτόνομο ExtrAXION.
Στο πεδίο «Εργασία» δεν σας επιτρέπεται η σύνδεση της μέτρησης με κάποιο
άρθρο του προϋπολογισμού, καθώς αυτή η ενέργεια γίνεται σε δεύτερο βήμα,
αφού εξάγετε τις μετρήσεις σας στον πίνακα του ConstrAXION.

Αφού ολοκληρώσετε τις μετρήσεις σας μπορείτε να φιλτράρετε τον πίνακα
(Βλέπε Παράρτημα/Φίλτρα/ταξινόμηση), ώστε να εξάγετε τις μετρήσεις που
αφορούν ένα είδος εργασιών ή να τις εξάγετε όλες. Κάντε κλικ στο κουμπί
εξαγωγή των μετρήσεων για να μεταβείτε στον ειδικό πίνακα της ALCONSOFT
και κατόπιν στο επιμετρητικό φύλλο ConstrAXION.
Για να συνδέσετε τις μετρήσεις με τις εργασίες του προϋπολογισμού κάντε διπλό
κλικ στο γκρι κελί της στήλης «Εργασία» και στην οθόνη σας εμφανίζεται η
λίστα με τις εργασίες του προϋπολογισμού. Κάντε κλικ και επιβεβαιώστε.
Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν έχετε χρησιμοποιήσει τον πρότυπο πίνακα
της ALCONSOFT, μπορείτε με δεξί κλικ στο κελί που επιθυμείτε, να επιλέξετε
«Λεπτομέρειες» και κατόπιν στην καρτέλα «Καταχώριση τιμής σε» να επιλέξετε
τη θέση που επιθυμείτε να καταχωρηθεί το αποτέλεσμα κάθε μέτρησης.

Όταν βρίσκεστε σε επίπεδο επιμέτρησης, πρέπει να συνδέετε τις μετρήσεις
σας με τις εργασίες του προϋπολογισμού.

Χρώμα
Αλλάξτε, εφ’ όσον επιθυμείτε, το προεπιλεγμένο χρώμα με το οποίο θα γίνει η
επισήμανση των τεμαχίων, που θέλετε να μετρήσετε.

Όταν σε επόμενη μέτρηση ξανακαλέσετε την ίδια εργασία, επαναφέρεται η
τελευταία επιλογή του χρώματος και της μονάδας μέτρησης. Προφανώς έχετε
τη δυνατότητα αλλαγής τους.

Τελεστής
Το πεδίο τελεστής δίνει την δυνατότητα για προσαύξηση ή μείωση του
αποτελέσματος της πρωτογενούς μέτρησης (αυτό που φαίνεται στην καρτέλα
«Σχέδια», όχι αυτό που φαίνεται στην καρτέλα «Εργασίες») καθώς και για
μετατροπή σε διαφορετική μονάδα μέτρησης. Έστω πχ. ότι θέλετε να μετρήσετε
το συνολικό βάρος, σε κιλά, 5 όμοιων σχαρών αποχέτευσης, και η κάθε σχάρα
έχει βάρος 100kg. Συμπληρώνετε στα αντίστοιχα πεδία Τελεστής: 100 και στην
ΜΜ: kgr και υπολογίζεται απευθείας το συνολικό βάρος των σχαρών.
Στην έκδοση Pro, προτείνεται αντί της χρήσης του τελεστή, να
χρησιμοποιηθούν οι τύποι υπολογισμού κατά τη σύνδεση μιας μέτρησης με
εργασία του προϋπολογισμού.
Σε περίπτωση που πχ. θέλετε εκτός από τη μέτρηση της επιφάνειας δαπέδου
να προκύπτει και ο αριθμός των πλακιδίων που θα απαιτηθούν για την
παραγγελία, μπορείτε να προσθέσετε μία επί πλέον εργασία στον
προϋπολογισμό με περιγραφή «Πλακίδια αριθμός» και μονάδα μέτρησης τεμ.
Συνδέστε τη μέτρηση και με την εργασία αυτή χρησιμοποιώντας κατάλληλο
τελεστή για μετατροπή του εμβαδού σε τεμάχια. Στην τιμή μονάδας της
εργασίας αυτής δώστε μηδενική τιμή, ώστε να μην επηρεάσει το συνολικό ύψος
του προϋπολογισμού.

Προσοχή! Ο τελεστής δε λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς κατά τη
σύνδεση με εργασία.
Ο ‘Τύπος υπολογισμού’ εφαρμόζεται σε κάθε υπομέτρηση ξεχωριστά. Τα
αποτελέσματα R, L και A αφορούν κάθε υπομέτρηση (βλέπε Υπομέτρηση). Αν
πχ. στον τύπο υπολογισμού δοθεί η παράσταση R+1 και η μέτρηση συνεχισθεί
2 φορές άρα προκύψουν 3 συνολικά υπομετρήσεις, το τελικό αποτέλεσμα θα
είναι (R1+1)+(R2+1)+(R3+1) =R+3 όπου R1, R2,R3 τα αποτελέσματα των
υπομετρήσεων 1, 2, 3 και R το άθροισμα τους. Αυτό συμβαίνει επειδή οι τιμές
των παραμέτρων των ειδικών μετρήσεων που χρησιμοποιούνται στις
παραστάσεις είναι δυνατό να αλλάζουν ανά υπομέτρηση (πχ. ύψος).

ΜΜ
Η μονάδα της πρωτογενούς μέτρησης δεν έχει καμία σχέση με τη μονάδα
μέτρησης της εργασίας του προϋπολογισμού με την οποία έχει συνδεθεί. Έχει
ως προεπιλογή τη μονάδα που αντιστοιχεί στον τύπο της μέτρησης (τεμάχια,
μήκος, εμβαδόν, όγκος πχ τεμ, m, m2, m3 αντίστοιχα) λαμβάνοντας υπόψη και
τη μονάδα μέτρησης του σχεδίου (m, feet κλπ).
Στη συγκεκριμένη περίπτωση η προεπιλεγμένη μονάδα είναι τα τεμάχια.
Μπορείτε εφ’ όσον επιθυμείτε να αλλάξετε την μονάδα μέτρησης και με τη
χρήση κατάλληλου τελεστή να μετατρέψετε το αποτέλεσμα της πρωτογενούς
μέτρησης (Βλέπε Είδη και τρόπος μετρήσεων/Μέτρηση τεμαχίων/Τελεστής). Η
αλλαγή της έχει νόημα όταν πχ. επιθυμείτε τη μετατροπή ενός τεμαχίου σε
βάρος (kg) ή επιφάνεια (m2)

Σημειώσεις
Καταχωρήστε, εάν θέλετε, στο πεδίο των σημειώσεων, παρατηρήσεις που
αφορούν στην συγκεκριμένη μέτρηση.
Οι σημειώσεις αυτές εξάγονται μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία, τόσο στον
πίνακα των μετρήσεων, όσο και στον πίνακα των εργασιών.

Τρόπος μέτρησης
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι μέτρησης τεμαχίων στην περίπτωση που το
σχέδιο είναι αρχείο εικόνας: με μαρκάρισμα όπου η επισήμανση των τεμαχίων
γίνεται χειροκίνητα και με ανίχνευση αντικειμένων όπου γίνεται αυτόματη
εύρεση.

Σχήμα επισήμανσης
Επιλέξτε το σχήμα με το οποίο θα γίνει η επισήμανση επάνω στο σχέδιο. Οι
επιλογές μπορεί να είναι κύκλος (circle), ρόμβος (diamond), έλλειψη (ellipse)
κλπ. Με χρήση διαφορετικών σχημάτων επισήμανσης επιτυγχάνεται -εκτός από
το χρώμα- μία επί πλέον διάκριση μεταξύ των μετρήσεων τεμαχίων.

Τα σχήματα επισήμανσης που εμφανίζονται στη λίστα είναι αρχεία που
βρίσκονται στο φάκελο images/count μέσα στον φάκελο εγκατάστασης του
προγράμματος.

Μέγεθος
Αν τα σχήματα επισήμανσης εμφανίζονται δυσανάλογα μεγάλα ή πολύ μικρά
πάνω στο σχέδιο, τότε επαναλάβετε τη μέτρηση αναπροσαρμόζοντας ανάλογα
το μέγεθος. Πληκτρολογείστε το μέγεθος που επιθυμείτε στο σχετικό πεδίο.
Επισημαίνεται ότι το μέγεθος των σχημάτων επισήμανσης επηρεάζεται και από
την μονάδα μέτρησης του σχεδίου πχ. mm ή m

Διαδικασία μέτρησης με μαρκάρισμα
Αφού συμπληρώσετε όσα από τα προηγούμενα πεδία επιθυμείτε, πιέστε
Συνέχεια. Παρατηρήστε ότι στο δένδρο της καρτέλας «Σχέδια» δημιουργείται
μια νέα εγγραφή μέτρησης κάτω από το τρέχον φύλλο μετρήσεων.
Κατά την διάρκεια της μέτρησης είναι συνεχώς ενεργοποιημένο το κουμπί
Μέτρηση σε εξέλιξη.
Κάντε διαδοχικά κλικ, πάνω στο σχέδιο, στα σημεία όπου βρίσκονται τα είδη
που θέλετε να μετρήσετε, για να τα επισημάνετε. Παρατηρήστε ότι με κάθε κλικ
εμφανίζεται στη θέση του δείκτη σημάδι με το σχήμα επισήμανσης και το
χρώμα που έχετε επιλέξει.

Διακοπή μέτρησης
Για να ολοκληρώσετε την διαδικασία της μέτρησης, κάντε δεξί κλικ οπότε
εμφανίζεται μενού συντόμευσης. Επιλέξτε «Διακοπή μέτρησης».

Εναλλακτικά, διακοπή της μέτρησης γίνεται και πιέζοντας δύο φορές το
πλήκτρο Εsc

Διαδικασία μέτρησης με ανίχνευση αντικειμένων
Εάν επιλέξετε ως τρόπο μέτρησης την ανίχνευση αντικειμένων τότε εμφανίζεται
νέο παράθυρο.

Περισσότερα:
Ορισμός προτύπου εικόνας
Επεξεργασία πρότυπης εικόνας
Φόρτωση πρότυπης εικόνας
Αποθήκευση πρότυπης εικόνας
Ευαισθησία
Όριο άσπρου-μαύρου
Ανίχνευση αντικειμένων

Ορισμός προτύπου εικόνας
Πιέστε το κουμπί «Ορισμός προτύπου εικόνας πάνω στο σχέδιο» για να
προσδιορίσετε τι θέλετε να μετρήσετε.
Χρησιμοποιείστε τα εργαλεία ζουμ και επισημάνετε το αντικείμενο
περικλείνοντας το με ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κάνοντας κλικ και
σύροντας το ποντίκι.

Το επιλεγμένο πρότυπο εμφανίζεται στο αριστερό μέρος της οθόνης
περιεστρεμμένο σε βήματα 90 μοιρών και αντικατοπτρισμένο κατά τον
οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα .
Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να αναζητήσετε τσεκάροντας τα αντίστοιχα
κουτιά ελέγχου. Στην περίπτωση του παραδείγματος δεν έχει προφανώς νόημα
η επιλογή των συμμετρικών κατά τον ένα άξονα εμφανίσεων του στοιχείου
καθώς θα επιβαρύνει χωρίς λόγο το χρόνο που απαιτείται για την αναζήτηση.

Επεξεργασία πρότυπης εικόνας
Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε το πρότυπο με το κουμπί «Επεξεργασία
πρότυπης εικόνας».

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο μολύβι για να συμπληρώσετε και το εργαλείο
γόμας για να καθαρίσετε το πρότυπο, αν χρειάζεται.

Φόρτωση πρότυπης εικόνας
Εισάγετε μια πρότυπη εικόνα που είχατε αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας.

Αποθήκευση πρότυπης εικόνας
Είναι επίσης δυνατό να αποθηκεύσετε το πρότυπο με το κουμπί «Αποθήκευση
πρότυπης εικόνας», για μελλοντική χρήση.

Ευαισθησία
Σύρετε προς τα αριστερά το διακόπτη ρύθμισης της ευαισθησίας, προκειμένου
να μειώσετε την πιθανότητα να μην ανευρεθούν όλα τα αντικείμενα που
ταιριάζουν με το πρότυπο που επιλέξατε.
Αντί να μειώνετε την ευαισθησία υπερβολικά πολύ προκειμένου να
μετρήσετε όλα τα αντικείμενα, μπορείτε να την ρυθμίσετε σε επίπεδο τέτοιο
ώστε να βρεθούν τα περισσότερα και εκ των υστέρων να μετρήσετε
χειροκίνητα όσα έμειναν. Αυτό μπορεί να γίνει, αφού βγείτε από το παράθυρο
«Μέτρηση αντικειμένων», με το κουμπί «Συνέχιση μέτρησης» στην γραμμή
εργασίας της καρτέλας, «Σχέδια» ή «Εργασίες».

Όριο άσπρου-μαύρου
Μπορείτε να ρυθμίσετε το πόσο σκούρα θα είναι η εικόνα όπου θα
πραγματοποιηθεί η αναζήτηση χρησιμοποιώντας τον σχετικό ρυθμιστή του
ορίου άσπρου-μαύρου.
Επισημαίνεται ότι όλες οι εικόνες μετατρέπονται σε ασπρόμαυρη μορφή.

Ανίχνευση αντικειμένων
Ερευνείστε το σχέδιο για τα επιλεγμένα αντικείμενα με το κουμπί «Ανίχνευση
αντικειμένων». Όλα τα αποτελέσματα αναζήτησης φαίνονται στη λίστα
αριστερά και σημειώνονται πάνω στο σχέδιο με ένα κόκκινο παραλληλόγραμμο.

Είναι πιθανόν να έχουν επιλεγεί και ανεπιθύμητα αντικείμενα. Κάντε κλικ στο
κουτί ελέγχου που βρίσκεται στα δεξιά τους στη λίστα για να τα αφαιρέσετε από
τη μέτρηση. Παρατηρήστε ότι όταν κάνετε κλικ σε μια μικρογραφία στη λίστα
αριστερά, τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται σε μεγέθυνση πάνω στο
σχέδιο, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αποφασίσει αν είναι ανεπιθύμητα ή όχι.
Τα αντικείμενα που αφαιρούνται σημαίνονται στο σχέδιο με μπλε χρώμα ενώ
αυτά που θα συμπεριληφθούν στη μέτρηση, με κόκκινο.
Προκειμένου να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, μπορείτε να
πειραματιστείτε προσαρμόζοντας τόσο την ευαισθησία όσο και το όριο
διαχωρισμού μεταξύ μαύρου και άσπρου.

Ορισμός περιοχής ανίχνευσης
Μπορείτε επίσης να ορίσετε μια συγκεκριμένη ορθογωνική περιοχή πάνω
στο σχέδιο όπου θα περιορισθεί η ανίχνευση αντικειμένων, με την επιλογή
«Ορισμός περιοχής ανίχνευσης». Με την επιλογή «Ανίχνευση
αντικειμένων» , ξεκινάτε την αναζήτηση εντός της καθορισμένης
περιοχής.
Με τον τρόπο αυτό εξοικονομείται χρόνος κατά τη διάρκεια της
αναζήτησης, οπότε ανάλογα με το αντικείμενο, που θέλετε να μετρήσετε
περιορίστε ανάλογα την περιοχή αναζήτησης, ιδιαίτερα σε μεγάλα σχέδια.

Διαγραφή περιοχής ανίχνευσης
Χρησιμοποιείστε αυτήν την επιλογή, προκειμένου να διαγράψετε την
περιοχή ανίχνευσης, πχ. για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε όλο το
σχέδιο.
Αν θέλετε απλά να επιλέξετε μια νέα περιοχή ανίχνευσης δεν χρειάζεται
να διαγράψετε πρώτα την παλιά. Διαγράφεται αυτόματα κατά την επιλογή
της νέας.

Περισσότερα:
Ενημέρωση και κλείσιμο

Ενημέρωση και κλείσιμο
Η επιλογή αυτή προσθέτει τα αποτελέσματα της αναζήτησης στη μέτρηση
τεμαχίων και κλείνει το παράθυρο «Μέτρηση αντικειμένων». Όλα τα
αντικείμενα που μετρήθηκαν σημειώνονται στο σχέδιο με την επισήμανση
χρώματος και σχήματος που επιλέξατε.

Μέτρηση μήκους
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να μετρήσετε πάνω στο σχέδιο το μήκος
μεμονωμένης γραμμής, καμπύλης, polyline, πολλών μεμονωμένων γραμμών
ή και πολλών polyline. Πιέστε το κουμπί και στην οθόνη εμφανίζεται
παράθυρο της μορφής:

Περισσότερα:
Περιγραφή /Κατηγορία/Εργασία/Χρώμα/Σημειώσεις
Τελεστής
ΜΜ
Τρόπος μέτρησης
Διαδικασία μέτρησης
Πρόσθετο μήκος
Καταχώριση μήκους

Περιγραφή /Κατηγορία/Εργασία/Χρώμα/Σημειώσεις
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
τεμαχίων ).

Τελεστής
Το πεδίο τελεστής δίνει την δυνατότητα για απευθείας προσαύξηση ή
απομείωση του πρωτογενούς αποτελέσματος (αυτό που φαίνεται στην καρτέλα
«Σχέδια», όχι αυτό που φαίνεται στην καρτέλα «Εργασίες») καθώς και για
μετατροπή σε διαφορετική μονάδα μέτρησης. Αν πχ. θέλετε να αυξήσετε το
μήκος της απόστασης που μετράτε κατά 10%, καταχωρίστε στο πεδίο τελεστής
την τιμή 1,1.

ΜΜ
Η προεπιλεγμένη μονάδα της πρωτογενούς μέτρησης μήκους είναι m (ή πόδια
αν έχετε επιλέξει αμερικανικό σύστημα μονάδων). Μπορείτε, εφ’ όσον
επιθυμείτε, να αλλάξετε την μονάδα μέτρησης (Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία
εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση τεμαχίων ).

Τρόπος μέτρησης
Η περιοχή αυτή είναι απενεργοποιημένη διότι οι διαφορετικοί τρόποι μέτρησης
μήκους έχουν νόημα μόνο στην περίπτωση που το σχέδιο είναι διανυσματικό.

Διαδικασία μέτρησης
Για να μετρήσετε το μήκος ενός τμήματος, κάνετε αριστερό κλικ στο πρώτο
σημείο που ορίζει την απόσταση μεταξύ των σημείων, που θέλετε να μετρήσετε,
μετακινήστε το ποντίκι προς το δεύτερο σημείο και κάντε αριστερό κλικ πάνω
του.
Εάν επιθυμείτε να μετρήσετε καμπύλες γραμμές, κάντε πρώτα αριστερό κλικ και
αμέσως μετά δεξί κλικ στο σημείο που ξεκινάει η καμπύλη, οπότε εμφανίζεται
μενού συντόμευσης με την επιλογή «Καμπύλη γραμμή», την οποία μπορείτε να
ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε κατά τη διάρκεια της μέτρησης.

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο F10.

Περισσότερα:
Μέτρηση διακεκομμένων τμημάτων
Αναίρεση (Ctrl+Z)
Διακοπή μέτρησης
Επεξεργασία μέτρησης

Μέτρηση διακεκομμένων τμημάτων
Αν επιθυμείτε να μετρήσετε διακεκομμένα (ασυνεχή) τμήματα πιέστε μία φορά
το πλήκτρο Esc και κατόπιν κάντε κλικ στο σημείο εκκίνησης του επόμενου
τμήματος κ.ο.κ. Με τον τρόπο αυτό γίνεται προσωρινή διακοπή μιας μέτρησης
και δημιουργούνται διακριτά τμήματα. Τα επιμέρους αυτά τμήματα ανήκουν
στην ίδια υπομέτρηση (Βλέπε Σχέδια έργου/Συνέχιση μέτρησης). Επομένως η
ιεραρχία είναι: Μετρηση→ μία ή περισσότερες υπομετρήσεις→ ένα ή
περισσότερα διακριτά τμήματα.
Στο παράθυρο ανάλυσης μέτρησης (Βλέπε Σχέδια έργου/Ανάλυση μέτρησης
) φαίνεται ότι τα αποτελέσματα των διακριτών τμημάτων ξεχωρίζουν το ένα
από το άλλο, με τη χρήση παρενθέσεων.

Αναίρεση (Ctrl+Z)
Κατά τη μέτρηση, για γρήγορη διόρθωση τυχόν λανθασμένων κινήσεων πχ. στη
σχεδίαση μιας polyline, υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλής αναίρεσης των
τελευταίων σας ενεργειών κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας «Αναίρεση».

Εναλλακτικά χρησιμοποιώντας τον συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl+Z.

Διακοπή μέτρησης
Για να ολοκληρώσετε την διαδικασία της μέτρησης κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε
διακοπή της μέτρησης στο μενού συντόμευσης που εμφανίζεται,

ή πιέστε δύο φορές το πλήκτρο Εsc ή πιέστε το κουμπί
εξέλιξη ώστε να απενεργοποιηθεί.

Μέτρηση σε

Επεξεργασία μέτρησης
Υπάρχει η δυνατότητα, εκ των υστέρων τροποποίησης μιας μέτρησης. Μπορείτε
να επεξεργαστείτε τη μέτρηση, αλλάζοντας το σχήμα ή τις διαστάσεις της
polyline. Επιλέξτε την polyline και μετακινήστε τους κόμβους της, ή κάντε δεξί
κλικ, οπότε εμφανίζεται μενού συντόμευσης με τις επιλογές «Προσθήκη
κόμβου», «Αφαίρεση κόμβου» και «Στοιχεία σχήματος».

Προσθήκη κόμβου
Με την επιλογή αυτή, βρίσκεστε σε κατάσταση «προσθήκης κόμβου» στο
επιλεγμένο κλειστό πολύγωνο ή πολυγωνική (τεθλασμένη) γραμμή.

Με κλικ πάνω σε κάποιο σημείο, στην περίμετρο του πολύγωνου ή της
πολυγωνικής γραμμής, εισάγετε έναν κόμβο στην θέση αυτή. Κατόπιν, μπορείτε
να μετακινήσετε τον κόμβο αυτό και να δείτε την μεταβολή που επέρχεται στο
πολύγωνο ή την πολυγωνική γραμμή.

Αφαίρεση κόμβου
Με την επιλογή αυτή, βρίσκεστε σε κατάσταση «αφαίρεσης κόμβου» από το
επιλεγμένο κλειστό πολύγωνο ή πολυγωνική γραμμή.
Με κλικ πάνω σε κάποιο κόμβο του πολύγωνου ή της πολυγωνικής γραμμής

αφαιρείτε τον κόμβο αυτό και βλέπετε την μεταβολή που επέρχεται στο
πολύγωνο ή την πολυγωνική γραμμή.
Οι παραπάνω αλλαγές συνοδεύονται από ταυτόχρονη μεταβολή του
αποτελέσματος.
Η μέτρηση μήκους από αρχεία εικόνας γίνεται μόνο με τον Τρόπο μέτρησης
με επιλογή σημείων ενώ οι υπόλοιπες επιλογές είναι απενεργοποιημένες

Στοιχεία σχήματος
Σε αρκετά είδη μετρήσεων υπάρχουν παράμετροι, οι οποίες μεταβάλλονται ανά
κόμβο. Για παράδειγμα, αν σε μία μέτρηση επιφάνειας κάθετα στο σχέδιο δεν
ορίσετε ενιαίο ύψος, τότε σε κάθε κόμβο που σημειώνετε στο σχέδιο, σας
ζητείται η τιμή του ύψους. Άλλες τέτοιες περιπτώσεις είναι οι μετρήσεις μήκους
με πρόσθετο μήκος ή με Καταχώριση μήκους και οι μετρήσεις όγκου με
γραμμικά στοιχεία κ.ο.κ. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις τιμές αυτών των
παραμέτρων χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία σχήματος. Με την επιλογή αυτή
ανοίγει ένας πίνακας με τις τιμές (2η στήλη) της παραμέτρου ανά κόμβο (1η
στήλη), όπου μπορείτε να τις τροποποιήσετε. Στο προηγούμενο παράδειγμα,
ακόμα και αν το ύψος ήταν ενιαίο (και όχι διαφορετικό σε κάθε κόμβο), πάλι θα
μπορούσατε να τροποποιήσετε την τιμή του σε κάποιους κόμβους.

Όταν επεξεργάζεστε την τιμή ενός κόμβου, αυτός επισημαίνεται στο σχήμα
με ένα σταυρό (+).

Η επιλογή αυτή είναι απενεργοποιημένη για μετρήσεις μήκους , αν δεν
έχετε τσεκάρει την επιλογή «Πρόσθετο μήκος» ή «Καταχώριση μήκους»
Οι παράμετροι που είναι κοινές σε μία μέτρηση, ή για την ακρίβεια υπομέτρηση, μπορούν να τροποποιηθούν με την Επεξεργασία μέτρησης . Αν
επεξεργαστείτε την τιμή συγκεκριμένων κόμβων με τα Στοιχεία σχήματος, τότε
η παράμετρος παύει να θεωρείται κοινή και δεν εμφανίζεται πια στην
Επεξεργασία μέτρησης.

Πρόσθετο μήκος
Επιλέξτε το πεδίο πρόσθετο μήκος, για να προσθέσετε μήκη στην απόσταση που
μετράτε (πχ. στα σχέδια κατόψεων Η/Μ εργασιών για τις κατακόρυφες οδεύσεις
σωλήνων, καλωδίων). Κατά τη διάρκεια της μέτρησης με επιλεγμένη τη
δυνατότητα πρόσθετου μήκους, κάθε φορά που κάνετε κλικ στους κόμβους της
απόστασης που μετράτε, εμφανίζεται στην οθόνη παράθυρο της μορφής:

Καταχωρίστε την τιμή που θέλετε να προστεθεί στο συγκεκριμένο σημείο.
Η τιμή αυτή είναι προεπιλεγμένη και για κάθε επόμενο κόμβο της μέτρησης
έτσι ώστε να μην απαιτείται εκ νέου καταχώριση της -αν το πρόσθετο μήκος
είναι το ίδιο με τον προηγούμενο κόμβο- ενώ προφανώς υπάρχει η δυνατότητα
αλλαγής της.
Είναι πιθανό να θελήσετε να δώσετε εκ των υστέρων πρόσθετο μήκος σε
ενδιάμεση θέση ενός ευθύγραμμου τμήματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορείτε
να προσθέσετε έναν ενδιάμεσο κόμβο, ο οποίος αποκτά ως τιμή του πρόσθετου
μήκους του εκείνη που έχει ο προηγούμενος κόμβος. Μπορείτε κατόπιν να
επεξεργαστείτε την τιμή αυτή με δεξί κλικ επιλέγοντας «Στοιχεία σχήματος».
Αυτό όμως είναι δυνατόν μόνο, αν κατά τη δημιουργία της μέτρησης είχατε
τσεκάρει την επιλογή «Πρόσθετο μήκος».

Καταχώριση μήκους
Επιλέξτε την επιλογή «Καταχώριση μήκους» όταν επιθυμείτε να ορίσετε
αυθαίρετα το μήκος κάθε τμήματος, αντί να αφήσετε το ExtrAXION να το
υπολογίσει. Κατά τη διάρκεια μιας μέτρησης στην οποία έχετε ενεργοποιήσει
την επιλογή «Καταχώριση μήκους» κάθε φορά που κάνετε κλικ σε έναν κόμβο
για να τελειώσετε ένα τμήμα, στην οθόνη εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Πληκτρολογείστε την τιμή που επιθυμείτε και πατήστε OK.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή, σε αρκετές περιπτώσεις πχ.
σε σχέδια που έχουν διαφορετική κλίμακα σε ορισμένες περιοχές, σε ισομετρικά
σχέδια ή αν απλά θέλετε να παρακάμψετε τους υπολογισμούς του ExtrAXION
και να ορίσετε εσείς το μήκος, που προτιμάτε.

Μέτρηση επιφάνειας
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να μετρήσετε επιφάνεια πάνω στο σχέδιο,
κάθετα στο σχέδιο ή ακόμα και με μέτρηση τεμαχίων. Πιέστε το κουμπί
και στην οθόνη εμφανίζεται παράθυρο της μορφής:

Περισσότερα:
Περιγραφή /Κατηγορία/Εργασία/Χρώμα/Σημειώσεις/Τελεστής
ΜΜ
Ανάλυση σε τρίγωνα
Τρόπος μέτρησης

Περιγραφή /Κατηγορία/Εργασία/Χρώμα/Σημειώσεις/Τελεστής
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
τεμαχίων XE " Σκαναρισμένα σχέδια:Μέτρηση τεμαχίων" ).

ΜΜ
Η προεπιλεγμένη μονάδα της πρωτογενούς μέτρησης επιφάνειας είναι τα m2 (ή
τετραγωνικά πόδια αν έχετε επιλέξει αμερικανικό σύστημα μονάδων).
Μπορείτε, εφ’ όσον επιθυμείτε, να αλλάξετε την μονάδα μέτρησης (Βλέπε
Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση τεμαχίων
).

Ανάλυση σε τρίγωνα
Εάν επιθυμείτε για την ανάλυση-τεκμηρίωση του εμβαδού να χρησιμοποιηθούν
μόνο τρίγωνα, τσεκάρετε το κουτί ελέγχου ‘Ανάλυση σε τρίγωνα’. Σε αντίθετη
περίπτωση, η ανάλυση θα γίνει κατά σειρά σε: ορθογώνια, παραλληλόγραμμα,
τραπέζια, τρίγωνα και καμπύλα τμήματα. (Βλέπε Τεκμηρίωση μετρήσεων)
Στην περίπτωση που στον ορισμό της επιφάνειας περιλαμβάνονται και
καμπύλα τμήματα η ανάλυση γίνεται πάντα με την 2η μέθοδο δηλαδή ακόμα
και αν έχετε τσεκάρει το κουτί ελέγχου ‘Ανάλυση σε τρίγωνα’.
Η ανάλυση μόνο σε τρίγωνα διευκολύνει τον έλεγχο των μετρήσεων επί
τόπου του έργου με τη χρήση «κορδέλας» Στην περίπτωση αυτή για την
ανάλυση του εμβαδού οι υπολογισμοί γίνονται με χρήση του τύπου του Ήρωνα
στην παρακάτω μορφή:

Τρόπος μέτρησης
Η περιοχή αυτή είναι απενεργοποιημένη διότι οι διαφορετικοί τρόποι μέτρησης
επιφάνειας έχουν νόημα μόνο στην περίπτωση που το σχέδιο είναι
διανυσματικό.

Περισσότερα:
Μέτρηση επιφάνειας
Στο επίπεδο του σχεδίου
Κάθετα στο σχέδιο
Με μέτρηση τεμαχίων

Μέτρηση επιφάνειας

Στο επίπεδο του σχεδίου
Επιλέξτε «στο επίπεδο του σχεδίου» όταν θέλετε να μετρήσετε επιφάνεια που
βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με αυτό που απεικονίζεται στο σχέδιο. Για να
μετρήσετε την επιφάνεια που επιθυμείτε, ουσιαστικά την σχεδιάζετε ξανά,
κάνοντας διαδοχικά κλικ στους κόμβους της.
Κατά τη διάρκεια της μέτρησης, εάν επιθυμείτε να μετρήσετε επιφάνειες που
περικλείονται από καμπύλες γραμμές, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε «Καμπύλη
γραμμή» (Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μέτρησης/
Μέτρηση μήκους/Διαδικασία μέτρησης).
Για να σχεδιάσετε καμπύλη γραμμή μπορείτε να πατήσετε το F10 για
συντομία
Αν θέλετε να υπολογίσετε το εμβαδό περισσότερων της μιας επιφανειών σε μία
μέτρηση, πιέστε το πλήκτρο Esc και κατόπιν μετρήστε τη επόμενη περιοχή
κ.ο.κ. (πχ. μέτρηση πλακιδίων δαπέδου σε WC και δύο λουτρά με μια κίνηση).
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας μέτρησης γίνεται κάνοντας δεξί κλικ και
επιλέγοντας διακοπή της μέτρησης ή πιέζοντας δύο φορές το πλήκτρο Εsc.
Για να συνεχίσετε τη μέτρηση, πιέστε το κουμπί Συνέχιση μέτρησης για
να προσθέσετε επιφάνειες στη μέτρηση ή Συνέχιση μέτρησης
(αφαίρεση) εφ’ όσον θέλετε να αφαιρέσετε το εμβαδόν περιοχών από
επιφάνειες που έχετε ήδη σχεδιάσει (πχ. σε όψη, αφαίρεση της επιφάνειας των
ανοιγμάτων από την επιφάνεια του τοίχου). Οι επιφάνειες, που αφαιρείτε από τη
μέτρηση, επισημαίνονται πάνω στο σχέδιο με διαγράμμιση, ενώ το περίγραμμα
των αφαιρούμενων περιοχών ορίζεται με διακεκομμένες γραμμές.

Σε περίπτωση μέτρησης τεμαχίων, μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, η
επιλογή Συνέχιση μέτρησης (αφαίρεση) είναι απενεργοποιημένη.
Αν επιθυμείτε να αφαιρέσετε τεμάχια επιλέξτε τα είτε μαζικά είτε κάνοντας
κλικ πάνω τους και στη συνέχεια επιλέξτε ‘Διαγραφή επιλεγμένων’ .
Στα διανυσματικά αρχεία CAD (dwg, dxf, dgn) παρέχονται επιπλέον
δυνατότητες ως προς τον τρόπο μέτρησης σε σχέση με τα αρχεία εικόνας
(Βλέπε Μετρήσεις σε διανυσματικά αρχεία (CAD)).
Όταν επιλέγεται η συνέχιση μιας μέτρησης (με πρόσθεση ή αφαίρεση)
δημιουργείται μια νέα υπομέτρηση (Βλέπε Υπομέτρηση). Κάθε υπομέτρηση
εμφανίζεται στο παράθυρο Ανάλυσης της μέτρησης ως επιπλέον γραμμή
(Βλέπε Σχέδια έργου/Ανάλυση μέτρησης ).
Οι διαφορετικοί τρόποι μέτρησης (στο επίπεδο του σχεδίου, κάθετα στο
σχέδιο, με μέτρηση τεμαχίων) μπορούν να εναλλάσσονται και να συνδυάζονται
μεταξύ των διαφόρων υπομετρήσεων. (πχ. επί του σχεδίου και κάθετα σε αυτό
σε περίπτωση που μετρώνται πλακάκια λουτρών)

Κάθετα στο σχέδιο
Επιλέξτε «κάθετα στο σχέδιο», όταν θέλετε να μετρήσετε επιφάνεια η οποία
βρίσκεται σε επίπεδο κάθετο στο επίπεδο, που απεικονίζεται στο σχέδιο.
Για να μετρήσετε επιφάνειες κάθετα στο σχέδιο, σας ζητείται να ορίσετε το ύψος
τους και το ύψος στη βάση τους. Αν το ύψος της επιφάνειας που μετράτε είναι
ενιαίο, συμπληρώστε το αντίστοιχο πεδίο όπως φαίνεται στο ακόλουθο
παράθυρο:

Το ύψος στη βάση δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα της μέτρησης και μπορείτε
να το παραλείψετε, Μπορεί να σας βοηθήσει όμως ώστε να έχετε καλύτερη
εποπτεία των μετρήσεων σε 3d. (Βλέπε Τρισδιάστατη απεικόνιση )
Πιέστε Συνέχεια και επισημάνετε την επιφάνεια που θέλετε να μετρήσετε
σχεδιάζοντας την περίμετρο της βάσης της.
Εάν το ύψος είναι μεταβαλλόμενο, αφήστε κενό το πεδίο ενιαίο ύψος, και πιέστε
OK. Κάθε φορά που κάνετε κλικ στους κόμβους της επιφάνειας που μετράτε,
εμφανίζεται στην οθόνη παράθυρο της μορφής:

Ορίστε το ύψος του συγκεκριμένου σημείου της επιφάνειας που μετράτε.
Η τιμή αυτή είναι προεπιλεγμένη για κάθε επόμενο κόμβο της μέτρησης,
έτσι ώστε, να μην απαιτείται εκ νέου καταχώριση της -αν το ύψος είναι το ίδιο
με τον προηγούμενο κόμβο- ενώ προφανώς υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της.
Αν στη συνέχεια θελήσετε να επεξεργαστείτε την τιμή αυτή, επιλέξτε τη
μέτρηση στο σχέδιο, κάντε δεξί κλικ στον κόμβο που θέλετε να αλλάξετε
(ακόμα και αν είχατε διαλέξει ενιαίο ύψος αρχικά) και επιλέξτε «Στοιχεία
σχήματος», οπότε εμφανίζεται πίνακας με το ύψος κάθε κόμβου (Βλέπε
Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Μέτρηση μήκους/Στοιχεία σχήματος)
Μπορείτε αν θέλετε να ορίσετε το ύψος σε μια ενδιάμεση θέση ενός
ευθύγραμμου τμήματος (πχ. αν είχατε δημιουργήσει μια συνεχόμενη γραμμή,
αντί για τεθλασμένη). Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να προσθέσετε έναν
ενδιάμεσο κόμβο, ο οποίος σαν τιμή αποκτά το ύψος του προηγούμενου
κόμβου, και να επεξεργαστείτε την τιμή του ύψους στον κόμβο αυτό με δεξί
κλικ και επιλέγοντας «Στοιχεία σχήματος».

Με μέτρηση τεμαχίων
Επιλέξτε «με μέτρηση τεμαχίων» όταν θέλετε να μετρήσετε επιφάνεια από
τεμάχια.

μέτρηση με μαρκάρισμα
Με αυτήν την επιλογή επισημαίνετε τα τεμάχια πάνω στο σχέδιο χειροκίνητα.
Αρχικά σας ζητείται, αν όλα τα προς μέτρηση τεμάχια έχουν την ίδια επιφάνεια,
να συμπληρώσετε την τιμή στο αντίστοιχο πεδίο, όπως φαίνεται στο παράθυρο
που ακολουθεί:

Πιέστε Συνέχεια και επιλέξτε τα τεμάχια, κάνοντας διαδοχικά κλικ πάνω στο
σχέδιο στα σημεία όπου βρίσκονται τα είδη που θέλετε να μετρήσετε.
Εάν η επιφάνεια των τεμαχίων είναι μεταβαλλόμενη, αφήστε κενό το αντίστοιχο
πεδίο και πιέστε Συνέχεια.
Κάθε φορά που κάνετε κλικ στα τεμάχια, των οποίων την επιφάνεια θέλετε να
μετρήσετε, εμφανίζεται στην οθόνη παράθυρο της μορφής:

Ορίστε την επιφάνεια του συγκεκριμένου τεμαχίου που μετράτε.
Η τιμή αυτή είναι προεπιλεγμένη για κάθε επόμενο τεμάχιο έτσι ώστε να
μην απαιτείται εκ νέου καταχώριση της -αν η επιφάνεια είναι η ίδια με το
προηγούμενο τεμάχιο- ενώ προφανώς υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της.

Ανίχνευση αντικειμένων
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Μέτρηση τεμαχίων/Ανίχνευση
αντικειμένων)

Μέτρηση όγκου
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να μετρήσετε όγκο από επιφάνεια, από
γραμμικό στοιχείο ή από τεμάχια στο επίπεδο του σχεδίου. Πιέστε το κουμπί
και στην οθόνη εμφανίζεται παράθυρο της μορφής:

Περισσότερα:
Περιγραφή/Κατηγορία/Εργασία/Χρώμα/Σημειώσεις/Τελεστής
ΜΜ
Ανάλυση σε τρίγωνα
Τρόπος μέτρησης

Περιγραφή/Κατηγορία/Εργασία/Χρώμα/Σημειώσεις/Τελεστής
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
τεμαχίων ).

ΜΜ
Η προεπιλεγμένη μονάδα της πρωτογενούς μέτρησης όγκου είναι τα m3 (ή
κυβικά πόδια αν έχετε επιλέξει αμερικανικό σύστημα μονάδων). Μπορείτε εφ’
όσον επιθυμείτε να αλλάξετε την μονάδα μέτρησης (Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία
εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση τεμαχίων ).

Ανάλυση σε τρίγωνα
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
επιφάνειας/Ανάλυση σε τρίγωνα).

Τρόπος μέτρησης
Η περιοχή αυτή είναι απενεργοποιημένη διότι οι διαφορετικοί τρόποι μέτρησης
όγκου έχουν νόημα μόνο στην περίπτωση που το σχέδιο είναι διανυσματικό.

Περισσότερα:
Μέτρηση όγκου από
επιφάνεια στο επίπεδο του σχεδίου
γραμμικό στοιχείο
επιλογή τεμαχίων

Μέτρηση όγκου από

επιφάνεια στο επίπεδο του σχεδίου
Επιλέξτε «από επιφάνεια στο επίπεδο του σχεδίου» όταν θέλετε να μετρήσετε
όγκο από επιφάνεια η οποία βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με αυτό που
απεικονίζεται στο σχέδιο.
Για να μετρήσετε όγκο από επιφάνεια στο επίπεδο του σχεδίου, σας ζητείται να
συμπληρώσετε το πεδίο ενιαίο ύψος. Αφού ορίσετε το ύψος, πιέστε Συνέχεια
και κατόπιν σχεδιάστε την περιοχή που θέλετε να μετρήσετε κάνοντας διαδοχικά
κλικ στους κόμβους της. (Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος
μετρήσεων/Μέτρηση επιφάνειας/Στο επίπεδο του σχεδίου).
Οι διαφορετικοί τρόποι μέτρησης (μέτρηση όγκου από επιφάνεια στο
επίπεδο του σχεδίου, από γραμμικό στοιχείο, από επιλογή τεμαχίων) μπορούν
να εναλλάσσονται και να συνδυάζονται κατά τη διάρκεια μιας μέτρησης .

γραμμικό στοιχείο
Με την επιλογή «γραμμικό στοιχείο» μπορείτε να μετρήσετε όγκο από γραμμικό
στοιχείο, πχ. στην περίπτωση που μετράτε τον όγκο σκάμματος στην περίμετρο
οικοπέδου για τοποθέτηση σωλήνων απορροής όμβριων υδάτων από σχέδιο
κάτοψης.

Για να μετρήσετε όγκο από γραμμικό στοιχείο, σας ζητείται, να συμπληρώσετε
την τιμή του πάχους του γραμμικού στοιχείου στο αντίστοιχο πεδίο καθώς και
την τιμή του ύψους, εφ’ όσον είναι ενιαίο.
Το «πάχος» μπορεί να είναι μόνο ενιαίο και δε λειτουργεί όπως το πεδίο
«ενιαίο ύψος», το οποίο θεωρείται μεταβλητό αν δε συμπληρώσετε τιμή. Σε
περίπτωση που δεν ορίσετε την τιμή πάχους, εμφανίζεται προειδοποιητικό
μήνυμα.
Πιέστε Συνέχεια και κατόπιν κάντε κλικ στα σημεία του γραμμικού στοιχείου
του οποίου τον όγκο θέλετε να μετρήσετε.
Εάν το ύψος των γραμμικών στοιχείων είναι μεταβαλλόμενο, αφήστε κενό το
αντίστοιχο πεδίο και πιέστε Συνέχεια.
Κάθε φορά που κάνετε κλικ στα σημεία των γραμμικών στοιχείων, των οποίων
τον όγκο θέλετε να μετρήσετε, εμφανίζεται στην οθόνη παράθυρο της μορφής:

Ορίστε το ύψος του συγκεκριμένου σημείου/κόμβου του γραμμικού στοιχείου
που μετράτε.
Η τιμή αυτή είναι προεπιλεγμένη για κάθε επόμενο γραμμικό σημείο της
μέτρησης έτσι ώστε να μην απαιτείται εκ νέου καταχώριση της -αν το ύψος
είναι το ίδιο με το προηγούμενο- ενώ προφανώς υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής
της.
Αν στη συνέχεια θελήσετε να επεξεργαστείτε την τιμή αυτή, επιλέξτε τη
μέτρηση στο σχέδιο, κάντε δεξί κλικ στον κόμβο που θέλετε να αλλάξετε
(ακόμα και αν είχατε διαλέξει ενιαίο ύψος αρχικά) και επιλέξτε «Στοιχεία
σχήματος», οπότε εμφανίζεται πίνακας με το ύψος κάθε κόμβου (Βλέπε
Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Μέτρηση μήκους/Στοιχεία σχήματος)
Μπορείτε αν θέλετε να ορίσετε το ύψος σε μια ενδιάμεση θέση ενός
ευθύγραμμου τμήματος (πχ. αν είχατε δημιουργήσει μια συνεχόμενη γραμμή,
αντί για τεθλασμένη). Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να προσθέσετε έναν
ενδιάμεσο κόμβο, ο οποίος σαν τιμή αποκτά το ύψος του προηγούμενου
κόμβου, και να επεξεργαστείτε την τιμή του ύψους στον κόμβο αυτό με δεξί
κλικ και επιλέγοντας «Στοιχεία σχήματος».

επιλογή τεμαχίων
Με την «επιλογή τεμαχίων» μπορείτε να μετρήσετε όγκο από τεμάχια. Μπορείτε
πχ. να μετρήσετε τον συνολικό όγκο 5 διακοσμητικών σφαιρών από σκυρόδεμα,
γνωρίζοντας τον όγκο της μιας σφαίρας.

μέτρηση με μαρκάρισμα
Με την επιλογή αυτή επισημαίνετε τα τεμάχια πάνω στο σχέδιο χειροκίνητα.
Αρχικά σας ζητείται, εφ’ όσον ο όγκος των τεμαχίων είναι ενιαίος, να
συμπληρώσετε την τιμή στο αντίστοιχο πεδίο, όπως φαίνεται στο παράθυρο που
ακολουθεί:

Πιέστε Συνέχεια και επιλέξτε τα τεμάχια, κάνοντας διαδοχικά κλικ πάνω στο
σχέδιο στα σημεία όπου βρίσκονται τα είδη που θέλετε να μετρήσετε.
Εάν ο όγκος των τεμαχίων δεν είναι ενιαίος, αφήστε κενό το αντίστοιχο πεδίο
και πιέστε Συνέχεια.
Κάθε φορά που κάνετε κλικ στα τεμάχια, των οποίων τον όγκο θέλετε να
μετρήσετε, εμφανίζεται στην οθόνη παράθυρο της μορφής:

Ορίστε τον όγκο του συγκεκριμένου τεμαχίου που μετράτε.
Η τιμή αυτή είναι προεπιλεγμένη για κάθε επόμενο τεμάχιο έτσι ώστε να
μην απαιτείται εκ νέου καταχώριση της -αν ο όγκος είναι ο ίδιος με το
προηγούμενο τεμάχιο- ενώ προφανώς υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της.

Ανίχνευση αντικειμένων
Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Μέτρηση τεμαχίων/Ανίχνευση
αντικειμένων

Ειδικές Μετρήσεις
Με το κουμπί αυτό εμφανίζονται οι μετρήσεις που έχετε καταχωρίσει στη
Βιβλιοθήκη (Βλέπε Γενικά/Βιβλιοθήκη/Ειδικές μετρήσεις). Πιέστε το
κουμπί και στην οθόνη εμφανίζεται λίστα με τις διαθέσιμες ειδικές
μετρήσεις της βιβλιοθήκης. Επιλέγοντας μία από αυτές εμφανίζεται
παράθυρο της μορφής:

Η περιοχή «Λεπτομέρειες μέτρησης» είναι διαφορετικής μορφής
ανάλογα με το αν η ειδική μέτρηση είναι τύπου τεμαχίων, μήκους,
επιφάνειας ή όγκου.

Περισσότερα:
Περιγραφή/Κατηγορία/Χρώμα/Σημειώσεις/Τελεστής
Εργασία
ΜΜ

Περιγραφή/Κατηγορία/Χρώμα/Σημειώσεις/Τελεστής
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
τεμαχίων ).

Εργασία
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
τεμαχίων ).
Στη σύνδεση της μέτρησης με εργασίες του προϋπολογισμού εμφανίζονται
επιπλέον οι παραστάσεις που καθορίσθηκαν στο τμήμα του παραθύρου
«Υπολογισμοί μέτρησης» από τη Βιβλιοθήκη.
Πληκτρολογείστε για κάθε μία από τις εργασίες του προϋπολογισμού -με τις
οποίες θα συνδεθεί η μέτρηση- τον τύπο υπολογισμού, που επιθυμείτε.
Εναλλακτικά, όταν ο δείκτης βρίσκεται στον τύπο υπολογισμού μιας
εργασίας, έχετε τη δυνατότητα αυτόματης επικόλλησης μιας από τις
προκαθορισμένες παραστάσεις στη θέση του δείκτη, κάνοντας διπλό κλικ πάνω
της.

ΜΜ
Η προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης για την πρωτογενή μέτρηση, ορίζεται
αυτόματα ανάλογα με τον τύπο της μέτρησης που ορίσατε στη Βιβλιοθήκη.
Μπορείτε εφ’ όσον επιθυμείτε να αλλάξετε την μονάδα μέτρησης (Βλέπε
Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση τεμαχίων
).

Περισσότερα:
Παράμετροι

Παράμετροι
Στη θέση αυτή εμφανίζονται οι παράμετροι της τρέχουσας ειδικής μέτρησης
όπως τις ορίσατε στη Βιβλιοθήκη.
Πληκτρολογήστε για κάθε παράμετρο τις τιμές που επιθυμείτε ή αφήστε, αν
θέλετε, τις προεπιλεγμένες.
Αν στο δεξί μέρος του πεδίου της τιμής μιας παραμέτρου υπάρχει το
σύμβολο … (3 τελείες), αυτό σημαίνει ότι στον ορισμό της παραμέτρου έχετε
δηλώσει ότι η τιμή της θα λαμβάνεται από μέτρηση στο σχέδιο (Βλέπε Γενικά/
Βιβλιοθήκη/Ειδικές μετρήσεις/Παράμετροι). Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε
εναλλακτικά να καταχωρήσετε έμμεσα την επιθυμητή τιμή, επισημαίνοντας
πάνω στο σχέδιο το μήκος, που αντιστοιχεί.
Το μήκος αυτό μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα ευθύγραμμα τμήματα.
Επισημάνετε διαδοχικά τα επιθυμητά ευθύγραμμα τμήματα και ,όταν
τελειώσετε , πατήστε ESC για να αθροιστεί το μήκος τους και να καταχωρηθεί
στην παράμετρο.
Αν έχετε δημιουργήσει παραπάνω από μια υπομετρήσεις, οι τιμές των
παραμέτρων μπορούν να είναι διαφορετικές για καθεμία (Βλέπε Σχέδια έργου/
Συνέχιση μέτρησης). Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις παραμέτρους τους
ξεχωριστά με την επιλογή «Επεξεργασία μέτρησης» (Βλέπε Σχέδια έργου/
Επεξεργασία μέτρησης). Αν μάλιστα η παράμετρος μπορεί να ορισθεί στο
σχέδιο, μπορείτε όχι μόνο να την πληκτρολογήσετε αλλά και να κάνετε κλικ
στο σύμβολο … και να επαναλάβετε τη διαδικασία ορισμού επί του σχεδίου.
Προσέξτε ότι πρέπει να ορίσετε από την αρχή όλα τα ευθύγραμμα τμήματα.
Οι παράμετροι που ορίζονται πάνω στο σχέδιο, επισημαίνονται με τρόπο
παρόμοιο με τις διαστάσεις σε ένα πρόγραμμα CAD. Μπορείτε να
τροποποιήσετε τις παραμέτρους, σέρνοντας τους κόμβους των επισημάνσεων
αυτών επί του σχεδίου. Η ανανέωση της παραμέτρου και τελικά της μέτρησης
γίνεται αυτόματα.

Αρχικές ρυθμίσεις
Ανοίγοντας ένα νέο διανυσματικό αρχείο (CAD) εμφανίζεται παράθυρο που
σας προτρέπει πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία να:
- Περιστρέψετε το σχέδιο, αν χρειάζεται
- Ορίσετε την κλίμακα, αν διαφέρει από 1:1
- Ορίσετε τους φακέλους όπου βρίσκονται τα σχετικά σχέδια (XREF)
- Ορίσετε το σημείο αναφοράς για την ορθή αντιγραφή των μετρήσεων
Όλες αυτές οι αρχικές ρυθμίσεις γίνονται στο παράθυρο των ιδιοτήτων του
σχεδίου (Βλέπε Σχέδια έργου/Ιδιότητες σχεδίου )

Είδη και διαδικασία μετρήσεων
Περισσότερα:
Μέτρηση τεμαχίων
Μέτρηση μήκους
Μέτρηση επιφάνειας
Μέτρηση όγκου
Ειδικές Μετρήσεις

Μέτρηση τεμαχίων
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να μετρήσετε πάνω στο σχέδιο τεμάχια. Η
μέτρηση τεμαχίων σε διανυσματικά αρχεία (CAD), σε αντίθεση με τα
αρχεία εικόνας, μπορεί να γίνει και με επιλογή αντικειμένων ή με όμοια
μπλοκ.
Πιέστε το κουμπί και στην οθόνη εμφανίζεται παράθυρο της μορφής:

Περισσότερα:
Περιγραφή/Κατηγορία/Εργασία/Χρώμα/ΜΜ/Σημειώσεις/Τελεστής/Σχήμα
επισήμανσης
Διαδικασία μέτρησης

Περιγραφή/Κατηγορία/Εργασία/Χρώμα/ΜΜ/Σημειώσεις/
Τελεστής/Σχήμα επισήμανσης
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/Μέτρηση
τεμαχίων ).

Διαδικασία μέτρησης
Περισσότερα:
μέτρηση με μαρκάρισμα
επιλογή αντικειμένων
όμοια μπλοκ

μέτρηση με μαρκάρισμα
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
τεμαχίων ).

επιλογή αντικειμένων
Με την επιλογή αντικειμένων, μπορείτε να μετρήσετε πάνω στο σχέδιο τεμάχια,
τα οποία είναι «οντότητες» CAD.
Επισημάνετε στο σχέδιο τα αντικείμενα CAD που θέλετε να μετρήσετε,
κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε σημείο τους. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε
μαζικά αντικείμενα με μία κίνηση, ακολουθώντας τη μέθοδο που ισχύει και στα
σχεδιαστικά προγράμματα CAD, δηλαδή με αριστερό κλικ σε κάποιο σημείο της
οθόνης και σύρσιμο το ποντικιού έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στην επιφάνεια
που διαγράφεται, όσα αντικείμενα επιθυμείτε.
Με σύρσιμο του ποντικιού προς τα δεξιά, το ορθογώνιο επιλογής είναι
χρώματος μπλε και επιλέγει μόνο τα αντικείμενα, που περικλείονται πλήρως σε
αυτό, ενώ με σύρσιμο προς τα αριστερά, το ορθογώνιο επιλογής είναι πράσινο
και επιλέγει όλα τα αντικείμενα, που περιέχονται σε αυτό, ακόμη και μερικώς.

Κατά τη διάρκεια μιας μέτρησης, κάθε αντικείμενο μπορεί να επιλεγεί
ΜΟΝΟ μια φορά. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η κατά λάθος διπλή επιλογή
-και συνεπώς μέτρηση- του ιδίου αντικειμένου.
Με την επιλογή αντικειμένων μετρώνται μόνο αυτόνομα αντικείμενα CAD,
ενώ δεν είναι δυνατή η επιλογή - επισήμανση στοιχείων που δεν είναι
αυτόνομες «οντότητες» CAD (όχι blocks).

όμοια μπλοκ
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να μετρήσετε τον αριθμό των όμοιων μπλοκ που
υπάρχουν στο σχέδιο.
Επιλέξτε ως τρόπο μέτρησης «όμοια μπλοκ» και πατήστε Συνέχεια, ώστε να
ανοίξει το παράθυρο «Μέτρηση αντικειμένων».

Παράθυρο προεπισκόπησης μπλοκ
Πάνω αριστερά εμφανίζεται σε μεγέθυνση το μπλοκ που έχετε επιλέξει. Αρχικά
είναι κενό.

Παράθυρο σχεδίου
Δεξιά μπορείτε να πλοηγηθείτε στο σχέδιο και να επιλέξετε κάποιο μπλοκ
κάνοντας κλικ πάνω του. Με την επιλογή ενός στιγμιότυπου πάνω στο σχέδιο:
Το αντίστοιχο μπλοκ προβάλλεται στο παράθυρο προεπισκόπησης.
Όλα τα στιγμιότυπα του μπλοκ αυτού μαρκάρονται πάνω στο σχέδιο,
ενώ το τρέχον στιγμιότυπο περικλείεται από ένα ορθογώνιο και
μαρκάρεται με Χ. Επίσης το σχέδιο μετακινείται και μεγεθύνεται γύρω
του, ανάλογα με την επιλογή «Zoom σχήματος».
Το όνομα του μπλοκ επιλέγεται στη λίστα, ενώ ο μετρητής
«Αντικείμενα», που βρίσκεται στην κορυφή της, δείχνει το πλήθος των
επισημάνσεων και τον αύξοντα αριθμό του τρέχοντος στιγμιότυπου.

Σε περίπτωση που έχετε απενεργοποιήσει κάποια layers του σχεδίου, τα
μπλοκ που ανήκουν σε αυτά φαίνονται τόσο στη λίστα όσο και στο παράθυρο
προεπισκόπησης, όμως δεν μπορούν να μετρηθούν. Συνεπώς, αν θέλετε να
ληφθούν υπόψη όλα τα blocks, πρέπει πρώτα να τσεκάρετε ως ορατά όλα τα
layers του σχεδίου (Βλέπε Παράθυρα μετρήσεων/Ριζόχαρτα (Layers) σχεδίου
) και κατόπιν να κάνετε τη μέτρηση.
Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα επισήμανσης από την γραμμή εντολών, αν
το χρώμα που είχατε επιλέξει κατά την εκκίνηση της μέτρησης δεν ξεχωρίζει
από το υπόβαθρο.

Λίστα των μπλοκ
Στο αριστερό μέρος του παράθυρου εμφανίζεται η λίστα με τα ονόματα όλων
των μπλοκ του σχεδίου. Αν γνωρίζετε τα ονόματα των μπλοκ μπορείτε να
επιλέξετε αυτό που επιθυμείτε από τη λίστα. Με τα βέλη που φαίνονται στη
κορυφή της λίστας μπορείτε να μετακινη μου θείτε από στιγμιότυπο σε
στιγμιότυπο.
Αν δεν μπορείτε να καταλάβετε από το όνομα ενός μπλοκ περί τίνος
πρόκειται, μπορείτε να δείτε την προεπισκόπηση του πάνω αριστερά για να
αποφασίστε αν είναι αυτό που θέλετε να μετρήσετε.

Γραμμή εντολών

Ενημέρωση και κλείσιμο
Με το κουμπί αυτό κλείνετε το παράθυρο «Μέτρηση αντικειμένων» και
ταυτόχρονα καταχωρείτε τα μετρημένα μπλοκ ως αποτέλεσμα της μέτρησης.

Αυτόματη Μέτρηση
Ως προεπιλογή, η «Αυτόματη Μέτρηση» είναι ενεργοποιημένη. Με αυτόν τον
τρόπο κάθε φορά που επιλέγετε ένα μπλοκ πάνω στο σχέδιο ή από τη λίστα, τα
στιγμιότυπα του επισημαίνονται και μετρούνται αυτόματα. Μπορείτε να την
απενεργοποιήσετε κάνοντας κλικ πάνω στο Αυτόματη μέτρηση, οπότε στην
περίπτωση αυτή ενεργοποιείται το κουμπί «Ανίχνευση αντικειμένων»
.

Ανίχνευση αντικειμένων

-

Ενεργοποιείται όταν απενεργοποιήσετε την «Αυτόματη μέτρηση». Στην
περίπτωση αυτή, αφού επιλέξετε το επιθυμητό μπλοκ, πρέπει να πατήσετε το
κουμπί
για να γίνει η μέτρηση.

Διαγραφή επιλεγμένων
Έχοντας επιλέξει μία ή περισσότερες επισημάνσεις στιγμιότυπων ενός μπλοκ,
μπορείτε να τις.διαγράψετε ώστε να εξαιρεθούν από την μέτρηση. Ταυτόχρονα ο
μετρητής «Αντικείμενα» μειώνεται ανάλογα.
Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να αφαιρέστε τυχόν ανεπιθύμητα
στιγμιότυπα, πχ. να μην ληφθεί υπόψη το στιγμιότυπο που βρίσκεται στο
υπόμνημα του σχεδίου.
Αν θελήσετε να συμπεριλάβετε ξανά διαγραμμένες επισημάνσεις, πρέπει να
επιλέξετε και πάλι το μπλοκ από το σχέδιο ή τη λίστα.

Ορισμός περιοχής ανίχνευσης
Μπορείτε να ορίσετε πάνω στο σχέδιο μια ορθογωνική περιοχή, στην οποία θα
περιορίζεται η ανίχνευση των μπλοκ. Η περιοχή επισημαίνεται στο σχέδιο με
κόκκινη διακεκομμένη γραμμή. Τα στιγμιότυπα εκτός αυτής αγνοούνται και ο
συνολικός αριθμός των μπλοκ που θα μετρηθούν μειώνεται ανάλογα.
Αν επιλέξετε ένα μπλοκ πάνω στο σχέδιο, το οποίο βρίσκεται εκτός της
περιοχής ανίχνευσης, τότε αυτή διαγράφεται αυτόματα.
Τα μπλοκ που τέμνονται από το περίγραμμα της περιοχής ανίχνευσης,

συμπεριλαμβάνονται στην μέτρηση.

Διαγραφή περιοχής ανίχνευσης
Με την επιλογή αυτή διαγράφεται η περιοχή ανίχνευσης που έχετε ορίσει και
επανεντοπίζονται τα αντίστοιχα μπλοκ ολοκλήρου του σχεδίου.

Μεγέθυνση
(Βλέπε Βοηθητικά Εργαλεία Μέτρησης/Μεγέθυνση)

Σμίκρυνση
(Βλέπε Βοηθητικά Εργαλεία Μέτρησης/Σμίκρυνση)

Προσαρμογή στη σελίδα
(Βλέπε Βοηθητικά Εργαλεία Μέτρησης/Προσαρμογή στη σελίδα)

Zoom σε παράθυρο
(Βλέπε Βοηθητικά Εργαλεία Μέτρησης/Zoom σε παράθυρο)

Zoom σχήματος
Σε μεγάλα και πολύπλοκα σχέδια πολλές φορές τα μαρκαρισμένα μπλοκ δεν
ξεχωρίζουν. Ορίζοντας το κατάλληλο επίπεδο μεγέθυνσης με το κουμπί
Zoom σχήματος, το ExtrAXION «ζουμάρει» και εστιάζει αυτόματα πάνω στο
τρέχον μπλοκ. Η αρχική επιλογή είναι «χωρίς zoom». Στην περίπτωση αυτή,
κατά την αλλαγή των μπλοκ διατηρείται το τρέχον zoom του σχεδίου και γίνεται
απλή μετακίνηση (pan).

Χρώμα
Επιλέξτε το χρώμα της επισήμανσης που επιθυμείτε. Βλέπε Μετρήσεις σε
αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/Μέτρηση Τεμαχίων/Χρώμα

Μέτρηση μήκους
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να μετρήσετε πάνω στο σχέδιο το μήκος
μεμονωμένης γραμμής, καμπύλης, polyline, πολλών μεμονωμένων γραμμών
ή και πολλών polyline. Η μέτρηση μήκους σε διανυσματικά αρχεία (CAD),
σε αντίθεση με τα αρχεία εικόνας μπορεί να γίνει και με επιλογή
αντικειμένων. Πιέστε το κουμπί και στην οθόνη εμφανίζεται παράθυρο
της μορφής:

Περισσότερα:
Περιγραφή/Κατηγορία/Εργασία/Χρώμα/Σημειώσεις/Τελεστής
ΜΜ
Διαδικασία μέτρησης
Πρόσθετο μήκος
Καταχώριση μήκους

Περιγραφή/Κατηγορία/Εργασία/Χρώμα/Σημειώσεις/Τελεστής
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
τεμαχίων ).

ΜΜ
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
μήκους ).

Διαδικασία μέτρησης
Περισσότερα:
με επιλογή σημείων
με επιλογή αντικειμένων

με επιλογή σημείων
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
μήκους ).

με επιλογή αντικειμένων
Με την επιλογή αντικειμένων, μπορείτε να μετρήσετε το μήκος «οντοτήτων»
CAD. Για να μετρήσετε μήκος «οντοτήτων» CAD, επιλέξτε ως τρόπο μέτρησης
«με επιλογή αντικειμένων» και πιέστε Συνέχεια.
Κατόπιν, επισημάνετε τις οντότητες CAD, των οποίων το μήκος επιθυμείτε να
μετρήσετε, κάνοντας κλικ πάνω τους.
Κατά τη διάρκεια μιας μέτρησης, κάθε αντικείμενο μπορεί να επιλεγεί
ΜΟΝΟ μια φορά. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η κατά λάθος διπλή επιλογή
και συνεπώς μέτρηση του ίδιου αντικειμένου.
Με την επιλογή αντικειμένων μετρώνται τα μήκη μόνο αυτόνομων
«οντοτήτων» CAD, ενώ δεν είναι δυνατή η επιλογή - επισήμανση στοιχείων
που δεν είναι «οντότητες» CAD.
Κατά τη μέτρηση μήκους με επιλογή αντικειμένων δεν είναι δυνατή η
επιλογή και ο υπολογισμός μηκών οντοτήτων που ανήκουν σε μπλοκ.

Πρόσθετο μήκος
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
μήκους ).

Καταχώριση μήκους
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
μήκους ).

Μέτρηση επιφάνειας
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να μετρήσετε επιφάνεια πάνω στο σχέδιο,
κάθετα στο σχέδιο ή με μέτρηση τεμαχίων. Η μέτρηση επιφάνειας σε
διανυσματικά αρχεία (CAD), σε αντίθεση με τα αρχεία εικόνας, μπορεί να
γίνει και με επιλογή αντικειμένων, ή με όμοια μπλοκ. Πιέστε το κουμπί
και στην οθόνη εμφανίζεται παράθυρο της μορφής:

Περισσότερα:
Περιγραφή/Κατηγορία/Εργασία/Χρώμα/Σημειώσεις/Τελεστής
ΜΜ
Ανάλυση σε τρίγωνα
Μέτρηση επιφάνειας

Περιγραφή/Κατηγορία/Εργασία/Χρώμα/Σημειώσεις/Τελεστής
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
τεμαχίων ).

ΜΜ
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
επιφάνειας ).

Ανάλυση σε τρίγωνα
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
επιφάνειας/Ανάλυση σε τρίγωνα).

Μέτρηση επιφάνειας
Περισσότερα:
στο επίπεδο του σχεδίου
κάθετα στο σχέδιο
με μέτρηση τεμαχίων

στο επίπεδο του σχεδίου

Επιλογή σημείων
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
επιφάνειας/Στο επίπεδο του σχεδίου).

Επιλογή αντικειμένων
Με την επιλογή αντικειμένων, μπορείτε να μετρήσετε την επιφάνεια αυτόνομων
«οντοτήτων» CAD. Για να μετρήσετε επιφάνεια «οντοτήτων» CAD, επιλέξτε ως
τρόπο μέτρησης «με επιλογή αντικειμένων» και πιέστε Συνέχεια.
Κατόπιν, επιλέξτε τις οντότητες CAD, των οποίων την επιφάνεια επιθυμείτε να
μετρήσετε, κάνοντας κλικ πάνω τους ή επιλέγοντας τες μαζικά με κλικ και
σύρσιμο του ποντικιού, έτσι ώστε να συμπεριλάβετε αυτές που επιθυμείτε. Έτσι
μπορείτε να μετρήσετε με μία κίνηση πχ. τον όγκο του σκυροδέματος σε μία
κάτοψη, αφήνοντας ορατό μόνο το εν λόγω layer, ορίζοντας το ύψος και
επιλέγοντας μαζικά τοιχία και υποστυλώματα.
Με την επιλογή αντικειμένων μετρώνται οι επιφάνειες μόνο «οντοτήτων»
CAD, ενώ δεν γίνεται επισήμανση περιοχών, που δεν είναι αντικείμενα.

κάθετα στο σχέδιο

Επιλογή σημείων
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
επιφάνειας/Κάθετα στο σχέδιο).

Επιλογή αντικειμένων
(Βλέπε Μετρήσεις σε διανυσματικά αρχεία/Μέτρηση επιφάνειας/στο επίπεδο
του σχεδίου/Επιλογή αντικειμένων).

με μέτρηση τεμαχίων

Μέτρηση με μαρκάρισμα
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
τεμαχίων ).

Επιλογή αντικειμένων
(Βλέπε Μετρήσεις σε διανυσματικά αρχεία/Μέτρηση επιφάνειας/στο επίπεδο
του σχεδίου/Επιλογή αντικειμένων).

Όμοια μπλοκ
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να μετρήσετε την επιφάνεια όμοιων μπλοκ του
σχεδίου.
Συμπληρώστε την ενιαία επιφάνεια των μπλοκ που θα μετρήσετε και πιέστε
Συνέχεια. Ανοίγει νέο παράθυρο με τίτλο «Μέτρηση αντικειμένων», όπου
μπορείτε να επιλέξετε τα μπλοκ που επιθυμείτε (βλέπε Μετρήσεις σε
διανυσματικά αρχεία/ Μέτρηση τεμαχίων/όμοια μπλοκ).

Μέτρηση όγκου
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να μετρήσετε όγκο από επιφάνεια στο επίπεδο
του σχεδίου, από γραμμικό στοιχείο ή από επιλογή τεμαχίων. Η μέτρηση σε
διανυσματικά αρχεία (CAD), σε αντίθεση με τα αρχεία εικόνας, μπορεί να
γίνει και με επιλογή αντικειμένων ή με όμοια μπλοκ. Πιέστε το κουμπί
και στην οθόνη εμφανίζεται παράθυρο της μορφής:

Περισσότερα:
Περιγραφή/Κατηγορία/Εργασία/Χρώμα/Σημειώσεις/Τελεστής
ΜΜ
Ανάλυση σε τρίγωνα
Μέτρηση όγκου από

Περιγραφή/Κατηγορία/Εργασία/Χρώμα/Σημειώσεις/Τελεστής
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
τεμαχίων ).

ΜΜ
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
όγκου ).

Ανάλυση σε τρίγωνα
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
επιφάνειας ).

Μέτρηση όγκου από
Περισσότερα:
επιφάνεια στο επίπεδο του σχεδίου
γραμμικό στοιχείο
επιλογή τεμαχίων

επιφάνεια στο επίπεδο του σχεδίου

επιλογή σημείων
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/Μέτρηση
όγκου από/επιφάνεια στο επίπεδο του σχεδίου).

επιλογή αντικειμένων
(Βλέπε Μετρήσεις σε διανυσματικά αρχεία/Είδη και τρόπος μετρήσεων/
Μέτρηση επιφάνειας/στο επίπεδο του σχεδίου με/Επιλογή αντικειμένων).
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/Μέτρηση
όγκου από/επιφάνεια στο επίπεδο του σχεδίου).

γραμμικό στοιχείο

επιλογή σημείων
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/Μέτρηση
όγκου από/γραμμικό στοιχείο).

επιλογή αντικειμένων
(Βλέπε Μετρήσεις σε διανυσματικά αρχεία/Είδη και τρόπος μετρήσεων/
Μέτρηση επιφάνειας/στο επίπεδο του σχεδίου με/Επιλογή αντικειμένων).
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/Μέτρηση
όγκου από/γραμμικό στοιχείο).

επιλογή τεμαχίων

μέτρηση με μαρκάρισμα
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/Μέτρηση
όγκου από/επιλογή τεμαχίων).

επιλογή αντικειμένων
Με την επιλογή αντικειμένων, μπορείτε να μετρήσετε τον όγκο αυτόνομων
«οντοτήτων» CAD. Σας ζητείται να συμπληρώσετε τον όγκο, εφ’ όσον είναι
ενιαίος, των αντικειμένων που θέλετε να μετρήσετε. Αν ο όγκος των
αντικειμένων δεν είναι ενιαίος, αφήστε κενό το αντίστοιχο πεδίο, και κάθε φορά
που επιλέγετε κάποια «οντότητα» CAD κάνοντας κλικ πάνω της, σας ζητείται να
καταχωρήσετε τον όγκο της.
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/Μέτρηση
όγκου από/επιλογή τεμαχίων).

όμοια μπλοκ
(Βλέπε Μετρήσεις σε διανυσματικά αρχεία/Είδη και τρόπος μετρήσεων/
Μέτρηση επιφάνειας/με μέτρηση τεμαχίων/Όμοια μπλοκ).

Ειδικές Μετρήσεις
Με το κουμπί αυτό εμφανίζονται οι μετρήσεις, που έχετε καταχωρίσει στη
Βιβλιοθήκη (Βλέπε Γενικά/Βιβλιοθήκη/Ειδικές μετρήσεις). Πιέστε το
κουμπί και στην οθόνη εμφανίζεται λίστα με τις διαθέσιμες ειδικές
μετρήσεις της βιβλιοθήκης. Επιλέγοντας μία από αυτές εμφανίζεται
παράθυρο της μορφής:

Περισσότερα:
Περιγραφή/Κατηγορία/Χρώμα/Σημειώσεις/Τελεστής/Εργασία/ΜΜ/
Παράμετροι

Περιγραφή/Κατηγορία/Χρώμα/Σημειώσεις/Τελεστής/Εργασία/
ΜΜ/Παράμετροι
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Ειδικές
Μετρήσεις ).

Μέτρηση σε εξέλιξη
Το κουμπί Μέτρηση σε εξέλιξη είναι συνεχώς ενεργοποιημένο κατά τη
διάρκεια μιας μέτρησης, ενώ απενεργοποιείται αφού ολοκληρώσετε τη
μέτρηση σας. Πιέζοντας το ενεργό κουμπί, διακόπτετε τη μέτρηση.

Σχόλια
Περισσότερα:
Επισήμανση μετρημένης περιοχής
Εισαγωγή σημείωσης

Επισήμανση μετρημένης περιοχής
Με το κουμπί αυτό, μπορείτε να επισημάνετε πάνω στο σχέδιο, τις περιοχές
όπου έχουν ολοκληρωθεί οι επιμετρήσεις. Με τη μέθοδο αυτή υπάρχει
καλύτερη εποπτεία των χώρων, που έχουν ήδη επιμετρηθεί. Πιέστε το
κουμπί και στην οθόνη εμφανίζεται παράθυρο της μορφής:

Στο πεδίο Περιγραφή, καταχωρίστε την περιγραφή της μετρημένης
περιοχής, πχ. ΟΚ μέχρι 19/05/2009. Στο πεδίο χρώμα, αλλάξτε εφ’ όσον
επιθυμείτε, το προεπιλεγμένο χρώμα με το οποίο θα γίνει η επισήμανση
κάθε μετρημένης περιοχής. Κατόπιν πιέστε Συνέχεια, και σχεδιάστε την
περιοχή, στην οποία έχετε ολοκληρώσει τις μετρήσεις, κάνοντας διαδοχικά
κλικ στους κόμβους της. Για να ολοκληρώσετε την διαδικασία επισήμανσης
της μετρημένης περιοχής κάντε δεξί κλικ ή πιέστε Esc.
Αφού έχετε ολοκληρώσει την επισήμανση της μετρημένης περιοχής,
υπάρχει η δυνατότητα εκ των υστέρων τροποποίησης της. Κάνοντας διπλό
κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της, εμφανίζεται το παράθυρο «Περιοχή
μέτρησης», και μπορείτε να αλλάξετε τόσο την περιγραφή της μετρημένης
περιοχής όσο και το χρώμα της επισήμανσης.
Επιπλέον μπορείτε να επεξεργαστείτε την περιοχή που έχετε επισημάνει,
αλλάζοντας το σχήμα της polyline (Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/
Είδη και τρόπος μετρήσεων/Μέτρηση μήκους ).
Με απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του βοηθητικού layer
(MeasuredRegions) εξαφανίζονται και εμφανίζονται αντίστοιχα η
επισήμανση της μετρημένης περιοχής.

Εισαγωγή σημείωσης
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να εισάγετε σημειώσεις πάνω στα σχέδια.
Πιέστε το κουμπί και στην οθόνη εμφανίζεται παράθυρο της μορφής:

Στο πεδίο Σημειώσεις, καταχωρίστε τη σημείωση που θέλετε να φαίνεται
πάνω στο σχέδιο, πχ. Να γίνει έλεγχος. Στο πεδίο «Χρώμα» μπορείτε να
αλλάξετε το προεπιλεγμένο χρώμα, με το οποίο θα γραφεί η σημείωση που
επιθυμείτε και στο πεδίο «Μέγεθος χαρακτήρων» μπορείτε να μεταβάλετε
το προεπιλεγμένο μέγεθος των χαρακτήρων της σημείωσης ώστε να είναι
ευανάγνωστη όταν τοποθετηθεί στο σχέδιο. Κατόπιν πιέστε ΟΚ, και
τοποθετήστε τη σημείωση πάνω στο σχέδιο κάνοντας κλικ στο σημείο, που
επιθυμείτε.
Υπάρχει η δυνατότητα εκ των υστέρων τροποποίησης των σημειώσεων.
Κάνοντας δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο μιας σημείωσης επιλέξτε
«Επεξεργασία σημείωσης» οπότε, εμφανίζεται το παράθυρο «Επεξεργασία
σημείωσης» όπου μπορείτε να αλλάξετε την περιγραφή της, το χρώμα και το
μέγεθος των χαρακτήρων.
Με το κουμπί «Μετακίνηση επιλεγμένων» μπορείτε να μετακινήσετε τη
σημείωση (ή τις σημειώσεις), που έχετε προσθέσει στο σχέδιο αφού πρώτα
τις επιλέξετε.
Μπορείτε επίσης να διαγράψετε μία ή περισσότερες σημειώσεις
επιλέγοντας τες έχοντας πατημένο το SHIFT και πατώντας το κουμπί
«Διαγραφή επιλεγμένων».

Ορισμός περιοχής τεκμηρίωσης
Με το κουμπί αυτό, μπορείτε να ορίσετε πάνω στο σχέδιο, μια ορθογωνική
περιοχή η οποία θα ληφθεί υπόψη στη τεκμηρίωση των μετρήσεων του
τρέχοντος φύλλου μετρήσεων. Κάντε κλικ στο πάνω αριστερό μέρος της
περιοχής που θέλετε να ορίσετε και σύρετε το ποντίκι προς τα κάτω και
δεξιά ώστε να ορίσετε την περιοχή που θέλετε. Όταν περικλείσετε όλες τις
μετρήσεις που θέλετε, κάντε κλικ για να ολοκληρώσετε τον ορισμό της
περιοχής. Η περιοχή τεκμηρίωσης διακρίνεται από την κόκκινη
διακεκομμένη γραμμή που την περικλείει.
Μπορείτε να ορίσετε πολλές περιοχές τεκμηρίωσης. Κάθε μια από αυτές
θα εμφανίζεται σε διαφορετική σελίδα στο παράθυρο της τεκμηρίωσης
μετρήσεων. Αν δεν ορίσετε καμία περιοχή τεκμηρίωσης τότε λαμβάνεται
υπόψη όλο το σχέδιο.
Επισημαίνεται ότι αν κάποιο τμήμα μιας μέτρησης δεν χωρά ολόκληρο
μέσα στην ορισμένη περιοχή, δεν αναλύεται-τεκμηριώνεται.
Αν κάποιο τμήμα μιας μέτρησης περιέχεται σε περισσότερες από μια
περιοχές, θα περιέχεται σε περισσότερα από ένα φύλλα μετρήσεων δηλαδή
θα εμφανισθεί και θα αναλυθεί περισσότερες από μία φορές.
Μπορείτε να τροποποιήσετε κάποια περιοχή, εκ των υστέρων,
επιλέγοντας την. Κάνοντας κλικ στο δεξί κάτω άκρο της, αφήνοντας το
πλήκτρο του ποντικιού και σύροντας, την μεγαλώνετε, ενώ αντίθετα, αν
κάνετε κλικ στο πάνω αριστερό άκρο της μπορείτε να την μετακινείσετε σε
άλλη θέση με την ίδια μέθοδο.
Μπορείτε να διαγράψετε μια περιοχή επιλέγοντας την και πιέζοντας το
κουμπί Διαγραφή επιλεγμένων .

Μεγεθυντικός φακός (Ctrl+M)
Με το κουμπί αυτό, μπορείτε να μεγεθύνετε μεμονωμένα μια περιοχή του
σχεδίου. Πιέστε το κουμπί «μεγεθυντικός φακός», ή εναλλακτικά
χρησιμοποιήστε τη συντόμευση Ctrl+M κάθε φορά, που θέλετε να
εστιάσετε σε συγκεκριμένο σημείο. Ο μεγεθυντικός φακός απενεργοποιείται,
μόλις κάνετε κλικ στο σημείο της μέτρησης σας ή με το πλήκτρο Esc.

Το κουμπί του μεγεθυντικού φακού ενεργοποιείται μόνο κατά τη
διάρκεια μιας μέτρησης.

Διαγραφή επιλεγμένων
Με το κουμπί αυτό, μπορείτε να διαγράψετε τις επιλεγμένες γραμμές,
καμπύλες ή σημεία που έχουν ορισθεί κατά τη διάρκεια των μετρήσεων στο
σχέδιο, χωρίς να διαγράφεται ολόκληρη η μέτρηση (Βλέπε Σχέδια έργου/
Διαγραφή μέτρησης ). Κάντε κλικ, πάνω στο σχέδιο, σε κάποιο σημείο
του layer της μέτρησης την οποία θέλετε να διαγράψετε, και κατόπιν πιέστε
το κουμπί «διαγραφή επιλεγμένων».
Η διαγραφή επιλεγμένων συνοδεύεται από ταυτόχρονη μεταβολή του
αποτελέσματος των σχετικών μετρήσεων στις καρτέλες «Σχέδια» και
«Εργασίες».
Στα επιλεγμένα αντικείμενα που μπορείτε να διαγράψετε, εκτός από
μετρήσεις, μπορεί να περιλαμβάνονται και περιοχές που έχετε επισημάνει
ως μετρημένες καθώς και περιοχές τεκμηρίωσης.

Αναπαραγωγή επιλεγμένων
Έχοντας επιλέξει ένα η περισσότερα τμήματα μίας ή περισσοτέρων
μετρήσεων, μπορείτε να τα αντιγράψετε, ορίζοντας πάνω στο σχέδιο την
αρχική και την τελική θέση ενός σημείου αναφοράς. Τα αντίγραφα θα
προστεθούν στις αντίστοιχες μετρήσεις αυτόματα.
Για να επιλέξετε περισσότερα από ένα αντικείμενα, διαλέξτε τα
κρατώντας πατημένο το SHIFT ή με ορθογώνια πλαίσια επιλογής (όπως
στα προγράμματα Cad) .

Μετακίνηση επιλεγμένων
Ισχύει η ίδια διαδικασία με την προηγούμενη παράγραφο (Βλέπε Βοηθητικά
Εργαλεία μέτρησης/ Αντιγραφή επιλεγμένων) με τη διαφορά ότι δεν
δημιουργούνται αντίγραφα και δε μεταβάλλονται οι μετρήσεις.

Περιστροφή
Έχοντας επιλέξει πάνω στο σχέδιο ένα ή περισσότερα τμήματα, μίας ή
περισσοτέρων μετρήσεων, μπορείτε να τα περιστρέψετε, χρησιμοποιώντας
τις επιλογές που φαίνονται στην παρακάτω λίστα επιλογής.

Περισσότερα:
Περιστροφή
Αριστερόστροφα 90°
Δεξιόστροφα 90°
Οριζόντια αναστροφή
Κάθετη αναστροφή

Περιστροφή
Περιστρέφει την επιλεγμένη μέτρηση ως προς ένα κέντρο περιστροφής που
σας ζητείται να ορίσετε πάνω στο σχέδιο.

Αριστερόστροφα 90°
Περιστρέφει την επιλεγμένη μέτρηση κατά 90° προς τα αριστερά.

Δεξιόστροφα 90°
Περιστρέφει την επιλεγμένη μέτρηση κατά 90° προς τα δεξιά.

Οριζόντια αναστροφή
Περιστρέφει την επιλεγμένη μέτρηση περί τον οριζόντιο άξονα.

Κάθετη αναστροφή
Περιστρέφει την επιλεγμένη μέτρηση περί τον κατακόρυφο άξονα.
Για να επιλέξετε περισσότερα από ένα αντικείμενα, διαλέξτε τα
κρατώντας πατημένο το SHIFT ή με ορθογώνια πλαίσια επιλογής όπως
στα προγράμματα CAD .

Μεγέθυνση
Με την ενεργοποίηση του κουμπιού αυτού μπορείτε να επιτύχετε μεγέθυνση
(ζουμ) στο σχέδιο.
Μπορείτε επίσης να κάνετε μεγέθυνση κάνοντας κλικ στο σημείο που
επιθυμείτε και μετακινώντας τη ροδέλα του ποντικιού προς τα πάνω.

Σμίκρυνση
Με την ενεργοποίηση του κουμπιού αυτού μπορείτε, κάνοντας κλικ στο
σημείο που επιθυμείτε, να επιτύχετε σμίκρυνση.
Μπορείτε επίσης να κάνετε σμίκρυνση κάνοντας κλικ στο σημείο που
επιθυμείτε και μετακινώντας τη ροδέλα του ποντικιού προς τα κάτω.

Προσαρμογή στη σελίδα
Πιέστε το κουμπί αυτό για να προσαρμόσετε το σχέδιο στις διαστάσεις της
οθόνης σας. Το σχέδιο μετακινείται και αλλάζει μέγεθος (ζουμ) ώστε να
τοποθετηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα στην οθόνη σας.

Zoom σε παράθυρο
Πιέστε το κουμπί αυτό για να κάνετε ζουμ σε συγκεκριμένο τμήμα του
σχεδίου. Κάντε κλικ πάνω στο σχέδιο στο σημείο που επιθυμείτε και ορίστε,
σύροντας το ποντίκι, το τμήμα του σχεδίου που θα μεγεθύνετε.

Ανανέωση
Με το κουμπί αυτό επανασχεδιάζεται το τρέχον σχέδιο (redraw).

Ασπρόμαυρο
Συνήθως τα σχέδια CAD έχουν διάφορα χρώματα οπότε οι μετρήσεις μπορεί
να μην ξεχωρίζουν εύκολα. Με το κουμπί αυτό μπορείτε να εμφανίσετε το
σχέδιο ασπρόμαυρο αφήνοντας έγχρωμα μόνο τα layers των μετρήσεων για
καλύτερη εποπτεία.

Η ασπρόμαυρη απεικόνιση είναι δυνατή μόνο σε διανυσματικά σχέδια
και όχι σε αρχεία εικόνας.

Υποχρεωτικά 90 μοίρες (F8)
Με το κουμπί αυτό σας επιτρέπεται μόνο η οριζόντια και κατακόρυφη
κίνηση μέσα στο σχέδιο. Εναλλακτικά, πιέστε το πλήκτρο F8.
Η έλξη σε αντικείμενα υπερισχύει της υπό 90 μοίρες σχεδίασης.

Σημεία έλξης (osnaps)
Με το κουμπί αυτό επιλέγετε να υπάρχει έλξη στα αντικείμενα. Ρυθμίστε τα
σημεία στα οποία επιθυμείτε να γίνεται έλξη.
Οι επιλογές φαίνονται στο παράθυρο:

Πατήστε Επιλογή όλων προκειμένου να ενεργοποιήσετε όλα τα σημεία
έλξης με μία κίνηση, Καθαρισμός όλων για μαζική απενεργοποίησή τους
και Επαναφορά για ενεργοποίηση των εργοστασιακών ρυθμίσεων.
Μπορείτε να ενεργοποιείτε, να απενεργοποιείτε ή να αλλάζετε τις
ρυθμίσεις έλξης στα αντικείμενα όσες φορές θέλετε κατά τη διάρκεια μιας
μέτρησης.
Αν κάνετε κάποιες αλλαγές στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις έλξης, αυτές
αποθηκεύονται προσωρινά μέχρι να κλείσετε το έργο στο οποίο εργάζεσθε.
Επισημαίνεται ότι οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν για όλα τα φύλλα του
τρέχοντος σχεδίου και όχι για τα υπόλοιπα.

Εμφάνιση παραθύρου μετακίνησης-μεγέθυνσης
Με το κουμπί αυτό, όταν είναι ανοιχτό ένα σχέδιο, μπορείτε να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το παράθυρο μετακίνησηςμεγέθυνσης ώστε να εμφανίζεται ή όχι στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης.

Σε περίπτωση αρχείων πολύ μεγάλου μεγέθους συστήνεται να
χρησιμοποιείτε τους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης-μεγέθυνσης και
όχι το παράθυρο μετακίνησης-μεγέθυνσης, διότι η επιλογή εμφάνισης του
καταναλώνει επί πλέον μνήμη.
Με ανοικτό το παράθυρο μετακίνησης-μεγέθυνσης μπορείτε να
περιηγηθείτε στο σχέδιο μετακινώντας το κόκκινο πλαίσιο που οριοθετεί το
τμήμα του σχεδίου, το οποίο βλέπετε στο δεξί μέρος της οθόνης. Για να
μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την περιοχή που επιθυμείτε να βλέπετε,
μετακινήστε τον δείκτη του ζουμ προς το + ή προς το - αντίστοιχα.

Μετακίνηση (Pan)
Κρατήστε πατημένη τη ροδέλα του ποντικιού. Το σταυρόνημα παίρνει το
σχήμα «παλάμης». Σύρετε το ποντίκι με τη ροδέλα συνεχώς πατημένη ώστε
να μετακινήσετε το σχέδιο προς την κατεύθυνση που επιθυμείτε.

Σύγκριση
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να συγκρίνετε διαφορετικές εκδόσεις ενός
σχεδίου και να εντοπίζετε εύκολα τι έχει προστεθεί, αφαιρεθεί ή
τροποποιηθεί.
Πατήστε το κουμπί αυτό για να ξεκινήσετε τη σύγκριση, αλλά και για να
«βγείτε» από την λειτουργία σύγκρισης, όταν τελειώσετε. Μόλις ξεκινήσει η
σύγκριση ανοίγει ένα νέο παράθυρο.

Περισσότερα:
Επιλογή σχεδίου
Σύγκριση εικόνας
Ευαισθησία
Ύψος εικόνας
Καλιμπράρισμα
Υπέρθεση (Overlay)

Επιλογή σχεδίου
Επιλέξτε ένα σχέδιο από τον υπολογιστή σας, για να το συγκρίνετε με το
τρέχον. Δεν επιτρέπεται η σύγκριση αρχείων εικόνας (.jpg, .png, .pdf) με
διανυσματικά σχέδια (.dwg, .dxf)

Σύγκριση εικόνας
Η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη μόνο στην περίπτωση που συγκρίνετε
διανυσματικά σχέδια. Αν τσεκάρετε το πεδίο αυτό, τότε η σύγκριση γίνεται
σαν τα σχέδια να είναι αρχεία εικόνας.

Ευαισθησία
Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη σε αρχεία εικόνας, αλλά και σε
διανυσματικά σχέδια αν τσεκάρετε το πεδίο «Σύγκριση εικόνας».
Ρυθμίζοντας την ευαισθησία καθορίζετε το επίπεδο «ανοχής» πριν
επισημανθούν χρωματικά οι διαφορές.
Δοκιμάστε να μειώσετε την ευαισθησία ώστε να αγνοούνται
αναπόφευκτες διαφορές που οφείλονται στην ποιότητα των αρχείων
εικόνας.

Ύψος εικόνας
Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη σε αρχεία εικόνας, αλλά και σε
διανυσματικά σχέδια αν τσεκάρετε το πεδίο «Σύγκριση εικόνας» και αφορά
το ύψος σε pixels που θα έχουν οι εικόνες κατά τη σύγκριση

Καλιμπράρισμα
Πατώντας στο κάτω βέλος ανοίγει ένα μενού από το οποίο μπορείτε να
εκτελέσετε στο σχέδιο που μόλις επιλέξατε, τις παρακάτω εργασίες:

Περισσότερα:
Περιστροφή

Περιστροφή
Περιστρέψτε και οριζοντιώστε το νέο σχέδιο
Βλέπε Σχέδια έργου/Ιδιότητες σχεδίου/Περιστροφή

Περισσότερα:
Καθορισμός κλίμακας
Καθορισμός σημείου αναφοράς

Καθορισμός κλίμακας
Πληκτρολογήστε την κλίμακα, επιλέξτε την από τις πρότυπες ή ορίστε την επί
του νέου σχεδίου.
Βλέπε Σχέδια έργου/Ιδιότητες σχεδίου/Κλίμακα
Σε αρχεία εικόνας ή σε διανυσματικά σχέδια που συγκρίνονται ως εικόνες,
η επιλογή της κλίμακας επί του σχεδίου (και στο αρχικό και στο νέο σχέδιο)
οδηγεί αναπόφευκτα σε αλλοιώσεις. Σε περίπτωση που με τις κλίμακες που
επιλέξατε φαίνεται όλο το σχέδιο διαφορετικό, δοκιμάστε να μειώσετε την
ευαισθησία ή δοκιμάστε να ξανά ορίσετε την κλίμακα έχοντας κάνει
μεγαλύτερο ζουμ.

Καθορισμός σημείου αναφοράς
Ορίστε το σημείο (0,0) του νέου σχεδίου.
Βλέπε Σχέδια έργου/Ιδιότητες σχεδίου/Σημείο αναφοράς
Πρέπει τα δύο σχέδια να έχουν το ίδιο σημείο αναφοράς, οπότε προτείνεται
η χρήση των Object Snaps σε αρχεία CAD.
Σε διανυσματικά σχέδια χρειάζεται μόνο αν έχει αλλάξει το σημείο
αναφοράς μεταξύ των εκδόσεων. Σε αρχεία εικόνας είναι κατά πάσα
πιθανότητα απαραίτητο.

Υπέρθεση (Overlay)
Αφού επιλέξετε και ρυθμίσετε το δεύτερο σχέδιο, πατήστε ΟΚ και
περιμένετε μέχρι το πρόγραμμα να εκτελέσει τη σύγκριση των 2 σχεδίων.
Αφού ολοκληρωθεί η σύγκριση, τα δύο σχέδια φαίνονται σε υπέρθεση με
την παρακάτω χρωματική κωδικοποίηση:
Με γκρι χρώμα επισημαίνονται τα στοιχεία που είναι ταυτόσημα στα
δύο σχέδια
Με μπλε χρώμα επισημαίνονται τα στοιχεία που προστέθηκαν στο
δεύτερο σχέδιο, χωρίς να υπάρχουν στο αρχικό.
Με κόκκινο χρώμα επισημαίνονται τα στοιχεία που υπήρχαν στο
αρχικό σχέδιο, αλλά αφαιρέθηκαν από το δεύτερο.
Με πράσινο χρώμα επισημαίνονται τα στοιχεία που μετακινήθηκαν.
Η αρχική θέση τους είναι επίσης ορατή με γκρι χρώμα.
Τα αντικείμενα που μετακινήθηκαν μπορούν να ανιχνευτούν μόνο σε
διανυσματικά σχέδια.

Για να τερματίσετε τη σύγκριση και να επιστρέψετε στο αρχικό σχέδιο

ξαναπατήστε το κουμπί
. Για να μεταβείτε σε εποπτικότερη παρουσίαση
της σύγκρισης διαβάστε στη συνέχεια.

Συγκριτική εμφάνιση εκδόσεων σχεδίου
Αυτό το κουμπί είναι ενεργοποιημένο μόνο κατά τη διάρκεια της σύγκρισης
δύο σχεδίων. Πατήστε το για να ανοίξει ένα νέο παράθυρο, όπου μπορείτε
να χρησιμοποιείτε τις καρτέλες για να εναλλάσσεστε μεταξύ του αρχικού
σχεδίου, του τροποποιημένου και της υπέρθεσης (overlay) τους .
(Βλέπε Βοηθητικά εργαλεία μέτρησης/Σύγκριση/Υπέρθεση)

Τρισδιάστατη απεικόνιση
Με το κουμπί αυτό δίνεται η δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης των
μετρήσεων, που έχουν γίνει στο σχέδιο. Μπορείτε να δείτε τις μετρήσεις
επιφανειών που είναι κάθετες στο επίπεδο του σχεδίου και τις μετρήσεις
επιφανειών με κλίση ώστε να εντοπίσετε εύκολα λάθη που δεν είναι ορατά
στις δύο διαστάσεις (πχ. ύψος τοίχου μικρότερο του ύψους βάσης της
στέγης).

Περισσότερα:
Πλοτάρισμα (Ctrl+P)
Εξαγωγή σχεδίου
Τρισδιάστατη περιστροφή
Προβολές
Σκίαση (Render)
Σκίαση (Έντονες ακμές)
Απόκρυψη
Μόνο ακμές (Wire)
Σμίκρυνση
Μεγέθυνση
Προσαρμογή στη σελίδα
Ζουμ με παράθυρο
Ανανέωση
Ριζόχαρτα (Layers)

Ασπρόμαυρο

Πλοτάρισμα (Ctrl+P)
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να εκτυπώσετε την τρισδιάστατη απεικόνιση
του σχεδίου (Βλέπε Πλοτάρισμα).

Εξαγωγή σχεδίου
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να εξάγετε την τρισδιάστατη απεικόνιση του
σχεδίου σε διάφορους τύπους αρχείων. (Βλέπε Εξαγωγή σχεδίου).

Τρισδιάστατη περιστροφή
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να περιστρέψετε το μοντέλο.
Όταν ενεργοποιήσετε τo κουμπί εμφανίζεται στην οθόνη ένας κύκλος και
μπορείτε να περιστρέψετε το μοντέλο κρατώντας πατημένο το αριστερό
κουμπί του ποντικιού και μετακινώντας το ελεύθερα.
Ανάλογα με το που θα τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού ως προς τον
κύκλο, αλλάζει και ο τρόπος περιστροφής καθώς επίσης και η μορφή του
δείκτη του ποντικιού. Υπάρχουν οι ακόλουθες δύο περιπτώσεις:
Τοποθέτηση του δείκτη του ποντικιού μέσα στον κύκλο.
Εάν πατήσετε το αριστερό κουμπί του ποντικιού όσο βρίσκεστε μέσα
στον κύκλο και μετακινήσετε το ποντίκι κρατώντας πατημένο το
αριστερό του κουμπί, μπορείτε να προκαλέσετε περιστροφή του
μοντέλου στο χώρο και κατά τις τρεις διευθύνσεις.
Τοποθέτηση του δείκτη του ποντικιού έξω από τον κύκλο.
Εάν πατήσετε το αριστερό κουμπί του ποντικιού όσο βρίσκεστε έξω από
τον κύκλο και μετακινήσετε το ποντίκι κρατώντας πατημένο το αριστερό
του κουμπί, μπορείτε να προκαλέσετε περιστροφή του μοντέλου περί το
επίπεδο που ορίζουν οι άξονες x,y.

Προβολές
Πιέζοντας αυτό το κουμπί εμφανίζονται υπο-επιλογές που αντιστοιχούν στις
προκαθορισμένες διευθύνσεις παρατήρησης, που φαίνονται στην παρακάτω
λίστα:

Διεύθυνση Πάνω

: Μπορείτε να δείτε το μοντέλο από πάνω.

Διεύθυνση Κάτω

: Μπορείτε να δείτε το μοντέλο από κάτω.

Διεύθυνση Αριστερά
Διεύθυνση Δεξιά

: Μπορείτε να δείτε το μοντέλο από δεξιά.

Διεύθυνση Μπροστά
Διεύθυνση Πίσω

: Μπορείτε να δείτε το μοντέλο από αριστερά.
: Μπορείτε να δείτε το μοντέλο από μπροστά.

: Μπορείτε να δείτε το μοντέλο από πίσω.

Διεύθυνση ΒΑ
διεύθυνση.

: Μπορείτε να δείτε το μοντέλο από τη Βορειοανατολική

Διεύθυνση ΒΔ
διεύθυνση.

: Μπορείτε να δείτε το μοντέλο από τη Βορειοδυτική

Διεύθυνση ΝΑ
διεύθυνση.

: Μπορείτε να δείτε το μοντέλο από τη Νοτιοανατολική

Διεύθυνση ΝΔ
διεύθυνση.

: Μπορείτε να δείτε το μοντέλο από τη Νοτιοδυτική

Σκίαση (Render)
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να εμφανίσετε τα αντικείμενα ως συμπαγή
στερεά με χρώμα.

Σκίαση (Έντονες ακμές)
Το κουμπί αυτό έχει τις ίδιες δυνατότητες με το προηγούμενο, «Σκίαση», με
τη διαφορά ότι τονίζονται οι ακμές του μοντέλου.

Απόκρυψη
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να εμφανίσετε μόνο τα αντικείμενα και τις
ακμές που είναι μπροστά, και να κρύψετε αυτά που είναι στο πίσω μέρος
του μοντέλου.

Μόνο ακμές (Wire)
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να απεικονίσετε τα τρισδιάστατα αντικείμενα
σε διάφανη μορφή και να εμφανίσετε μόνο τις ακμές τους.

Σμίκρυνση
Βλέπε Σμίκρυνση.

Μεγέθυνση
Βλέπε Μεγέθυνση.

Προσαρμογή στη σελίδα
Βλέπε Προσαρμογή στη σελίδα.

Ζουμ με παράθυρο
Βλέπε Zoom σε παράθυρο.

Ανανέωση
Βλέπε Ανανέωση.

Ριζόχαρτα (Layers)
Τα ριζόχαρτα που είναι ορατά σαν προεπιλογή στην τρισδιάστατη
απεικόνιση καθορίζονται από τη δισδιάστατη. Μπορείτε να τα
επεξεργαστείτε και από εδώ χωρίς όμως να αποθηκεύονται οι αλλαγές όταν
επιστρέφετε στη δισδιάστατη απεικόνιση. Βλέπε Ριζόχαρτα (Layers)
σχεδίου.

Ασπρόμαυρο
Βλέπε Ασπρόμαυρο.

Γενικά
Με το άνοιγμα ενός υπάρχοντος έργου μεταβαίνετε στην καρτέλα
«Εργασίες», όπου βλέπετε όλες τις εργασίες του έργου σας όπως τις
καταχωρήσατε στον προϋπολογισμό. (Βλέπε Γενικά/Προϋπολογισμός
(Ctrl+Β) ). Κάτω από κάθε εργασία βλέπετε όλες τις μετρήσεις που έχετε
συνδέσει με τη συγκεκριμένη εργασία.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το ExtrAXION μέσα από το
ConstrAXION, μέσα από επιμετρητικό φύλλο, η συγκεκριμένη οθόνη δεν
είναι ορατή.

Στον δενδροειδή αυτό πίνακα της καρτέλας «Εργασίες» εμφανίζονται σε
στήλες, ως προεπιλογή, η περιγραφή της εργασίας του προϋπολογισμού και
των μετρήσεων, τα φύλλα μετρήσεων από όπου προέρχεται η κάθε μέτρηση,
η μονάδα μέτρησης, η ποσότητα, το χρώμα και η ένδειξη ορατό ή όχι. Με τα
εξελιγμένα εργαλεία φίλτρων, ομαδοποίησης, επιλογής στηλών και
ταξινόμησης έχετε πολλαπλές δυνατότητες ρύθμισης του πλήθους, της
μορφής και του είδους των πληροφοριών που θέλετε να βλέπετε (Βλέπε
Παράρτημα/Φίλτρα/ταξινόμηση).
Η ποσότητα μιας μέτρησης στην καρτέλα «Εργασίες» μπορεί να είναι
διαφορετική από την ποσότητα της ίδιας μέτρησης στην καρτέλα «Σχέδια».
Ο λόγος είναι ότι στην καρτέλα «Σχέδια» εμφανίζεται πάντοτε η ποσότητα
της πρωτογενούς μέτρησης, ενώ στην καρτέλα «Εργασίες» εμφανίζεται η
ποσότητα που έχει καταχωρηθεί στη συγκεκριμένη εργασία και η οποία,
ενδεχομένως, έχει τροποποιηθεί μέσω ενός τύπου υπολογισμού (Βλέπε
Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/Μέτρηση
τεμαχίων/Εργασία).
Στο τρέχον παράθυρο μετρήσεων φαίνονται μόνο οι μετρήσεις στις
οποίες το κουτί ελέγχου στη στήλη Ορατό είναι ενεργοποιημένο. Για να
αλλάξετε την κατάσταση εμφάνισης μιας μέτρησης κάντε κλικ στο κουτί
ελέγχου. Με διπλό κλικ πάνω στη μέτρηση αυτή γίνεται ορατή.
Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα των πεδίων «Σχέδιο», «ΜΜ», «Ποσότητα»
κλπ για να ταξινομήσετε το περιεχόμενο του πίνακα με βάση τα
προαναφερόμενα πεδία (Βλέπε Παράρτημα/Φίλτρα/ταξινόμηση).
Κάνοντας διπλό κλικ σε εργασία που περιλαμβάνει μετρήσεις, επιτυγχάνετε
σύμπτυξη ή ανάπτυξη αυτών. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στο
σύμβολο με το κατακόρυφο βέλος 6 για σύμπτυξη και το οριζόντιο 4βέλος
για ανάπτυξη.

Με διπλό κλικ σε μια μέτρηση, ανοίγει το παράθυρο μετρήσεων που την
περιέχει. Όλες οι μετρήσεις που περιλαμβάνει το εκάστοτε τρέχον παράθυρο
μετρήσεων σημειώνονται με γκρι χρώμα. Οι μετρήσεις αυτές μπορεί να
βρίσκονται κάτω από διάφορες εργασίες του προϋπολογισμού, όχι
απαραίτητα συνεχόμενες, και να ανήκουν σε διάφορα γκρουπ. Με τον τρόπο
αυτό, έχετε άμεση εποπτεία των μετρήσεων που περιλαμβάνει το τρέχον
παράθυρο μετρήσεων.

Όταν κάνετε για πρώτη φορά διπλό κλικ σε μια μέτρηση, που ανήκει σε
φύλλο μετρήσεων το οποίο είναι είτε κλειστό είτε είναι μεν ανοικτό,
βρίσκεται δε στο παρασκήνιο, τότε, στο παράθυρο μετρήσεων,
ενεργοποιούνται και εμφανίζονται οι μετρήσεις, που είναι συνδεδεμένες με
την ίδια εργασία, και μόνο αυτές. Οι υπόλοιπες μετρήσεις είναι αόρατες.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται δραστικά ο εντοπισμός περιοχών που
έχουν λησμονηθεί και δεν έχουν μετρηθεί ακόμη.
Μπορείτε να αναπτύξετε ή να συμπτύξετε πλήρως το δένδρο εργασιών
κάνοντας δεξί κλικ μέσα στην καρτέλα «Εργασίες». (Βλέπε Σχέδια έργου)

Νέα μέτρηση εκτός σχεδίων
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να καταχωρίσετε μία μέτρηση, που είτε δεν
θέλετε είτε δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί πάνω στο σχέδιο επειδή δεν
φαίνεται σ’ αυτό, αλλά παρ’ όλα αυτά επιθυμείτε να συνυπολογισθεί στις
ποσότητες του προϋπολογισμού. Στην οθόνη σας εμφανίζεται το ακόλουθο
παράθυρο:

Ορίστε την Ποσότητα, την Περιγραφή, την Κατηγορία, την Εργασία, το
Χρώμα, τη ΜΜ και τυχόν σημειώσεις που επιθυμείτε (Βλέπε Μετρήσεις σε
αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/Μέτρηση τεμαχίων ) και
πιέστε Συνέχεια.
Επειδή η συγκεκριμένη μέτρηση δεν συνδέεται με κάποιο σχέδιο, δεν
εμφανίζεται στο δένδρο σχεδίων, φύλλων μετρήσεων και μετρήσεων της
καρτέλας «Σχέδια», αλλά μόνο στην καρτέλα «Εργασίες» καθώς και στη
λίστα των μετρήσεων προς εξαγωγή (Βλέπε Εργασίες/Εξαγωγή εργασιώνΕξαγωγή μετρήσεων εργασιών/Εξαγωγή Μετρήσεων Εργασιών).

Διαγραφή μέτρησης εκτός σχεδίων
Το συγκεκριμένο κουμπί ενεργοποιείται μόνο όταν έχετε επιλεγμένη μία
μέτρηση εκτός σχεδίων, που έχετε καταχωρίσει ώστε να μπορείτε να τη
διαγράψετε. Επιλέξτε τη μέτρηση και πατήστε . Το πρόγραμμα σας ζητά
να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Νέα μέτρηση
Έχετε τη δυνατότητα να ξεκινήσετε μία νέα μέτρηση ενώ βρίσκεστε στον
προϋπολογισμό, πριν ανοίξετε κάποιο σχέδιο, για να μετρήσετε με τα
κουμπιά , , και . Ενώ βρίσκετε στην εργασία του προϋπολογισμού
που θέλετε να μετρήσετε, πιέστε το κουμπί «Νέα μέτρηση» .

Παρατηρήστε ότι στα δεξιά έχει επιλεγεί αυτόματα το είδος της μέτρησης με
βάση τη μονάδα μέτρησης της συγκεκριμένης εργασίας του
προϋπολογισμού. Επιλέξτε στην αριστερή πλευρά του παραθύρου που
εμφανίζεται, το φύλλο μετρήσεων από τη λίστα των φύλλων μετρήσεων και
πιέστε ΟΚ.
Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε απευθείας από αυτό το παράθυρο νέα
σχέδια στο έργο πατώντας το κουμπί «Προσθήκη σχεδίου».

Για ειδικές μετρήσεις, επιλέξτε αυτήν που επιθυμείτε από το αναπτυσσόμενο
μενού. Το φύλλο μετρήσεων που επιλέξατε ανοίγει (αν δεν είναι ανοικτό)
στο αντίστοιχο παράθυρο μετρήσεων. Όταν ξεκινάτε μια μέτρηση, ενώ ο
δείκτης βρίσκεται σε μια εργασία του προϋπολογισμού, το πεδίο Εργασία
στο παράθυρο ορισμού των παραμέτρων της μέτρησης περιέχει από
προεπιλογή τη συγκεκριμένη εργασία (Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/
Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση τεμαχίων )
Κάθε φύλλο μετρήσεων στην αριστερή πλευρά του παράθυρου
ακολουθείται από το όνομα του σχεδίου – υποβάθρου του σε παρένθεση για
εύκολη αναγνώριση.
Το κουμπί είναι απενεργοποιημένο σε περίπτωση που βρίσκεστε σε
επίπεδο γκρουπ.

Εξαγωγή εργασιών-Εξαγωγή μετρήσεων εργασιών
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να εξάγετε τον πίνακα των εργασιών και τον
πίνακα μετρήσεων εργασιών σε ειδικό πίνακα της ALCONSOFT. Εκεί
μπορείτε να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις για την εμφάνιση των δεδομένων πριν
κάνετε την τελική εξαγωγή σε πίνακα Excel.

Περισσότερα:
Εξαγωγή Εργασιών
Εξαγωγή Μετρήσεων Εργασιών

Εξαγωγή Εργασιών
Στον πίνακα εμφανίζονται όλα τα στοιχεία του προϋπολογισμού και των
μετρήσεων στις ακόλουθες στήλες: «Περιγραφή», «Σχέδιο», «Φύλλο»,
«ΜΜ», «Ποσότητα», «Τιμή μονάδος», «Κόστος», «Κατηγορία», «Χρώμα»,
«Ανάλυση», «Σημειώσεις». Με τα εξελιγμένα εργαλεία επιλογής στηλών και
ταξινόμησης έχετε πολλαπλές δυνατότητες ρύθμισης του πλήθους, της
μορφής και του είδους των πληροφοριών που θα βλέπετε ή θα εξάγετε.
(Βλέπε Παράρτημα/Φίλτρα/ταξινόμηση).

Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα οποιασδήποτε στήλης για να ταξινομήσετε το
περιεχόμενο του πίνακα με βάση τα προαναφερόμενα πεδία (Βλέπε
Παράρτημα/Φίλτρα/ταξινόμηση).

Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε αύξουσα ή φθίνουσα ταξινόμηση κάνοντας
δεξί κλικ σε οποιαδήποτε από τις στήλες και χρησιμοποιώντας την
αντίστοιχη επιλογή από τα αναδυόμενο μενού. Τέλος, χρησιμοποιήστε τον
«Επιλογέα στήλης» προκειμένου να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στήλες
από τον προεπιλεγμένο πίνακα (Βλέπε Παράρτημα/Φίλτρα/ταξινόμηση).

Περισσότερα:
Εξαγωγή σε Excel

Εξαγωγή σε Excel
Πιέστε το κουμπί του παραπάνω πίνακα, για να τον αποθηκεύσετε σε αρχείο
τύπου .xls. Επιλέξτε τη θέση και το όνομα του αρχείου που επιθυμείτε. Το
πρόγραμμα σας δίνει πολλαπλές δυνατότητες εξαγωγής.

Περισσότερα:
Εξαγωγή προϋπολογισμού
Εξαγωγή αναλυτικής επιμέτρησης
Εξαγωγή συνοπτικής επιμέτρησης
Εξαγωγή στοιχείων φόρμας

Εξαγωγή προϋπολογισμού
Με την επιλογή «Εξαγωγή προϋπολογισμού» εξάγεται στο Excel πίνακας που
περιλαμβάνει τα κεφάλαια και τις εργασίες, όπως τις καταχωρήσατε στην
αντίστοιχη θέση (Βλέπε Γενικά/Προϋπολογισμός (Ctrl+Β) ), τη συνολική
ποσότητα κάθε εργασίας και το κόστος:

Οι πληροφορίες που εξάγονται στο Excel είναι προκαθορισμένες,
ανεξάρτητα με το ποιες στήλες έχουν τυχόν προστεθεί ή αφαιρεθεί με τη χρήση
του «Επιλογέα στηλών» .
Σε περίπτωση ταξινόμησης σύμφωνα με το περιεχόμενο κάποιας στήλης, η
εξαγωγή γίνεται με βάση την εφαρμοσθείσα ταξινόμηση.

Εξαγωγή αναλυτικής επιμέτρησης
Με την επιλογή «Εξαγωγή αναλυτικής επιμέτρησης» εξάγεται στο Excel ένας
πίνακας που περιλαμβάνει κάτω από κάθε εργασία τις μετρήσεις που έχουν
συνδεθεί με αυτή και τα ακόλουθα στοιχεία τους: περιγραφή, φύλλο
προέλευσης, μονάδα μέτρησης, ποσότητα (επί μέρους και σε σύνολο),
αριθμητική ανάλυση του αποτελέσματος και σημειώσεις. Οι μετρήσεις και τα
στοιχεία τους εμφανίζονται στον πίνακα του Excel με μπλε γραμματοσειρά,
προκειμένου να είναι εύκολα διακριτά.

Οι πληροφορίες που εξάγονται στο Excel είναι καθορισμένες, ανεξάρτητα
με το ποιες στήλες έχουν τυχόν προστεθεί ή αφαιρεθεί με τη χρήση του
«Επιλογέα στηλών».
Σε περίπτωση ταξινόμησης σύμφωνα με το περιεχόμενο κάποιας στήλης, η
εξαγωγή γίνεται με βάση την εφαρμοσθείσα ταξινόμηση.

Εξαγωγή συνοπτικής επιμέτρησης
Η εξαγωγή της συνοπτικής επιμέτρησης περιλαμβάνει την περιγραφή ομάδων
και εργασιών, τη μονάδα μέτρησης και τη συνολική ποσότητα που προέκυψε
από τις μετρήσεις.

Οι πληροφορίες που εξάγονται στο Excel είναι καθορισμένες, ανεξάρτητα
με το ποιες στήλες έχουν τυχόν προστεθεί ή αφαιρεθεί με τη χρήση του
«Επιλογέα στηλών» .
Σε περίπτωση ταξινόμησης σύμφωνα με το περιεχόμενο κάποιας στήλης, η
εξαγωγή γίνεται με βάση την εφαρμοσθείσα ταξινόμηση.

Εξαγωγή στοιχείων φόρμας
Με την «Εξαγωγή στοιχείων φόρμας» έχετε τη δυνατότητα να εξάγετε τον
πίνακα των εργασιών εφαρμόζοντας όποια επιλογή στηλών ή ταξινόμησης
επιθυμείτε. Ουσιαστικά, εξάγετε σε Excel τον πίνακα με τη μορφή που τον
βλέπετε στο πρόγραμμα. Οι μετρήσεις και τα στοιχεία τους εμφανίζονται με
μπλε γραμματοσειρά, όπως και στην περίπτωση εξαγωγής της αναλυτικής
επιμέτρησης.

Εξαγωγή Μετρήσεων Εργασιών
Στον πίνακα εμφανίζονται οι μετρήσεις του έργου με όλα τα στοιχεία τους,
καθώς και οι εργασίες του προϋπολογισμού με τις οποίες είναι συνδεμένες
στις ακόλουθες στήλες: «Σχέδιο», «Φύλλο», «Κατηγορία», «Περιγραφή»,
«Χρώμα», «ΜΜ», «Ποσότητα», «Ανάλυση», «Σημειώσεις», «Εργασία»,
«Συνάρτηση». Κάθε μέτρηση μπορεί να εμφανίζεται παραπάνω από μία
φορά ανάλογα με το πλήθος των εργασιών με το οποίο είναι συνδεδεμένη.
Για το λόγο αυτό, σε κάθε εργασία εμφανίζεται και η συνάρτηση
υπολογισμού της ποσότητας, που της αντιστοιχεί.

Με τα εξελιγμένα εργαλεία επιλογής στηλών και ταξινόμησης έχετε
πολλαπλές δυνατότητες ρύθμισης του πλήθους, της μορφής και του είδους
των πληροφοριών που θα βλέπετε ή θα εξάγετε. (Βλέπε Παράρτημα/Φίλτρα/
ταξινόμηση). Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα οποιασδήποτε στήλης για να
ταξινομήσετε το περιεχόμενο του πίνακα με βάση τα προαναφερόμενα πεδία
(Βλέπε Παράρτημα/Φίλτρα/ταξινόμηση).
Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε αύξουσα ή φθίνουσα ταξινόμηση κάνοντας
δεξί κλικ σε οποιαδήποτε από τις στήλες και χρησιμοποιώντας την
αντίστοιχη επιλογή από τα αναδυόμενο μενού. Τέλος, χρησιμοποιήστε τον
«Επιλογέα στήλης» προκειμένου να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στήλες
από τον προεπιλεγμένο πίνακα (Βλέπε Παράρτημα/Φίλτρα/ταξινόμηση).

Περισσότερα:
Εξαγωγή σε Excel
Εκτύπωση

Εξαγωγή σε Excel
Πιέστε το κουμπί του παραπάνω πίνακα, για να τον αποθηκεύσετε σε αρχείο
τύπου .xls. Επιλέξτε τη θέση και το όνομα του αρχείου που επιθυμείτε.

Εκτύπωση
Πιέστε το κουμπί αυτό προκειμένου να εκτυπώσετε τον πίνακα των εργασιών. Η
εκτύπωση περιλαμβάνει τα στοιχεία του πίνακα, όπως επιλέξατε να
εμφανίζονται στην οθόνη, διατηρείται δηλαδή οποιαδήποτε ταξινόμηση ή
προσθαφαίρεση στηλών. Στην οθόνη σας εμφανίζεται η προεπισκόπηση της
εκτύπωσης.

Μπορείτε να εκτυπώσετε τον πίνακα ως έχει ή να διαμορφώσετε τη σελίδα, το
φόντο, τα περιθώρια και τις υπόλοιπες παραμέτρους της εκτύπωσης. Μπορείτε
επίσης να εξάγετε το αρχείο σε διάφορες μορφές (.pdf, .xls, .html, .rtf κλπ) ή
ακόμα και να αποστείλετε αντίγραφο του απευθείας με e-mail.

Επεξεργασία μέτρησης
(Βλέπε Σχέδια έργου/Επεξεργασία μέτρησης

).

Ανάλυση μέτρησης
Ενώ βρίσκεστε στην καρτέλα «Εργασίες», επιλέξτε μια εργασία (όχι
μέτρηση) και πατήστε το κουμπί Ανάλυση μέτρησης , οπότε εμφανίζεται
το παρακάτω παράθυρο:

Το παράθυρο αυτό είναι παρόμοιο με αυτό που ανοίγει όταν κάνετε ανάλυση
σε μια μέτρηση ενώ βρίσκεστε στην καρτέλα «Σχέδια» (Βλέπε Σχέδια
έργου/Ανάλυση μέτρησης ).
Η βασική διαφορά είναι ότι στο παράθυρο αυτό εμφανίζονται κάποιες
επιπλέον στήλες. Παρουσιάζονται:
Ο τύπος υπολογισμού, που τυχόν έχει δοθεί κατά τη σύνδεση της
μέτρησης με την εργασία, παραμετρικά αλλά και με αναλυτική
αντικατάσταση των παραμέτρων.
Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση ειδικής
μέτρησης
Η στήλη «Τιμή εργασίας» που απεικονίζει το τελικό αποτέλεσμα
που εμφανίζεται στην εργασία.

Αναπαραγωγή μέτρησης
(Βλέπε Σχέδια έργου/Αναπαραγωγή μέτρησης

).

Συνέχιση μέτρησης
(Βλέπε Σχέδια έργου/Συνέχιση μέτρησης

).

Συνέχιση μέτρησης (αφαίρεση)
(Βλέπε Σχέδια έργου/Συνέχιση μέτρησης (αφαίρεση)

).

Όλες οι μετρήσεις ορατές
(Βλέπε Σχέδια έργου/Όλες οι μετρήσεις ορατές

).

Όλες οι μετρήσεις αόρατες
(Βλέπε Σχέδια έργου/Όλες οι μετρήσεις αόρατες

).

Αντιγραφή ορατών μετρήσεων
(Βλέπε Σχέδια έργου/Αντιγραφή ορατών μετρήσεων

).

Επικόλληση μετρήσεων
(Βλέπε Σχέδια έργου/Επικόλληση μετρήσεων ).

Γενικά
Η τεκμηρίωση των μετρήσεων αφορά στην αναλυτική παρουσίασηεκτύπωση των μετρήσεων με επισήμανση των διαστάσεων, και κυρίως με
την ανάλυση τον επιφανειών.
Οι μετρήσεις «απομονώνονται» από το υπόλοιπο σχέδιο μπορούν δε να
οργανωθούν έτσι ώστε να αποτυπώνονται σε «πρότυπα» φύλλα διαφόρων
διαστάσεων πχ. Α4, Α3, μία-μία ή και περισσότερες μαζί.
Η ανάλυση των εμβαδών γίνεται είτε μόνο σε τρίγωνα είτε με σύνθετο
τρόπο χρησιμοποιώντας κατά σειρά ορθογώνια, παραλληλόγραμμα,
τραπέζια, τρίγωνα και καμπύλα τμήματα. (Βλέπε μέτρηση επιφάνειας/
Ανάλυση σε τρίγωνα)
Οι παραστάσεις υπολογισμού και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε
ειδικές θέσεις στα παραπάνω πρότυπα φύλλα.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τα χρώματα, τα πλάτη στηλών, τους
εμφανιζόμενους τύπους μετρήσεων και άλλες παραμέτρους της εμφάνισης
αυτών των πρότυπων φύλλων στο παράθυρο τεκμηρίωσης (Βλέπε Γενικά/
Ρυθμίσεις/Παράμετροι τεκμηρίωσης μετρήσεων).
Στην περίπτωση ανάλυσης σε τρίγωνα για τον υπολογισμό του εμβαδού τους
χρησιμοποιείται ο τύπος του Ήρωνα και μάλιστα στη μορφή:
δηλ.
Τ= SQRT((a+b+c)*(-a+b+c)*(a+b-c)/16)
όπου a b c τα μήκη των πλευρών του τριγώνου.
Τέλος, η τεκμηρίωση των μετρήσεων μπορεί να γίνει είτε μαζικά από τον
πίνακα των μετρήσεων είτε με επισήμανση πάνω σε κάθε σχέδιο, των
περιοχών θα συμπεριληφθούν.

Συνολική τεκμηρίωση
Για την συνολική τεκμηρίωση των μετρήσεων κάνετε κλικ στο κουμπί
Εξαγωγή μετρήσεων της καρτέλας «Σχέδια». Κατόπιν, στο παράθυρο
«Μετρήσεις» που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο κουμπί Τεκμηρίωση και
επιλέξτε, από τη λίστα των πρότυπων φύλλων που παρέχει η ALCONSOFT,
αυτό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξαγωγή και αναλυτική
παρουσίαση των μετρήσεων.
Μπορείτε να επιλέξετε υποσύνολο των μετρήσεων για τις οποίες θέλετε
ανάλυση χρησιμοποιώντας τα εργαλεία φίλτρων (Βλέπε Παράρτημα/
Φίλτρα/ταξινόμηση). Άλλος τρόπος για διαχωρίσετε τις μετρήσεις του
φύλλου μέτρησης είναι να ορίσετε μία η περισσότερες περιοχές
τεκμηρίωσης (Βλέπε Βοηθητικά εργαλεία μέτρησης/Ορισμός περιοχής
τεκμηρίωσης ), οπότε κάθε περιοχή θα εμφανιστεί και θα αναλυθεί σε
διαφορετική σελίδα του πρότυπου φύλλου.
Αν δεν εφαρμόσετε κάποιο φίλτρο, αναλύονται όλες οι μετρήσεις,
ακόμη και εκείνες για τις οποίες δεν έχει νόημα η ανάλυση.
Σε περίπτωση ανάλυσης πολλών μετρήσεων μαζί, ιδίως δε αν περιέχουν
πολλά σχήματα, η ανάλυση μπορεί να διαρκέσει αρκετό χρόνο. Μπορείτε
να διακόψετε τη διαδικασία κάνοντας κλικ στο κουμπί Άκυρο. Αφού
ολοκληρωθεί η ανάλυση της τρέχουσας μέτρησης, γίνεται η διακοπή και
εμφανίζονται οι σελίδες τεκμηρίωσης που έχουν παραχθεί μέχρι εκείνη τη
στιγμή.

Χρησιμοποιήστε τη ροδέλα του ποντικιού και να κάνετε ζουμ και να δείτε
καλύτερα το κάθε φύλλο.
Με τα κουμπιά Εκτύπωση και Πλοτάρισμα μπορείτε να εκτυπώσετε
την τρέχουσα σελίδα της τεκμηρίωσης. Η διαφορά μεταξύ τους είναι ότι με
το πλοτάρισμα εκτυπώνεται όλο το σχέδιο ενώ αντίθετα, η εκτύπωση, κάθε
μια σελίδα χωριστά.
Η μορφή κάθε σελίδας βασίζεται το πρότυπο που έχει επιλεγεί. Τα πρότυπα
περιέχουν συνήθως τις παρακάτω περιοχές: WΒS, CALCULATIONS,
IMAGE και PLAN.
Στην περιοχή του προϋπολογισμού (WΒS) εμφανίζονται οι εργασίες και οι

ποσότητες τους με τις οποίες είναι συνδεδεμένη η μέτρηση. Στην περιοχή
των μετρήσεων (CALCULATIONS), εμφανίζονται αναλυτικά οι
υπολογισμοί για κάθε τμήμα της μέτρησης.
Στην περιοχή του σχεδίου IMAGE, εμφανίζεται το τμήμα του σχεδίου που
αφορά τη μέτρηση -όπου φαίνεται κάτω αριστερά μέρος και η κλίμακα- ενώ
στην περιοχή της κλείδας (μικρογραφία PLAN) εμφανίζεται ολόκληρο το
σχέδιο, όπου επισημαίνεται η θέση της μέτρησης με έντονο συνήθως χρώμα.
Η ALCONSOFT παρέχει έτοιμα πρότυπα με διαφορετική οργάνωση των
περιοχών απεικόνισης του σχεδίου της μέτρησης, της ανάλυσης, της κλείδας
όλου του σχεδίου κλπ. Τα πρότυπα έχουν διάφορες διαστάσεις και
προσανατολισμούς Α4, Α3 κλπ υπάρχει δε η δυνατότητα υλοποίησης και
άλλων διαφορετικών προτύπων. Όλα τα πρότυπα βρίσκονται στον φάκελο
templates, που βρίσκεται μέσα στο φάκελο του προγράμματος.

Περισσότερα:
Παράμετροι προτύπων
Εξαγωγή σε Excel
Επεξεργασία σχεδίου

Παράμετροι προτύπων
Με το κουμπί αυτό, εμφανίζεται παράθυρο όπου μπορείτε να ρυθμίσετε
διάφορες παραμέτρους, που χρησιμοποιούνται στα πρότυπα φύλλα
τεκμηρίωσης των μετρήσεων.

Επιλέξτε:
το μέγεθος του βέλους σε χιλιοστά
τα πλάτη στηλών του πίνακα των μετρήσεων (διαχωρίζοντας το κάθε
πλάτος με το σύμβολο ερωτηματικό ;) σε εκατοστά
τα πλάτη στηλών του προϋπολογισμού σε εκατοστά
το πλάτος της γραμμής της κλίμακας σε εκατοστά
το ύψος των χαρακτήρων σε χιλιοστά
επιλέξτε επίσης το χρώμα:
«γεμίσματος» της κλείδας
για τη σχεδίαση των γραμμών διαχωρισμού των επί μέρους
τμημάτων επιφανειών
για τις γραμμές των διαστάσεων του κυρίως σχήματος της μέτρησης.

Με το ίδιο χρώμα εμφανίζονται και οι αριθμοί των διαστάσεων.
για την επισήμανση της μέτρησης στην κλείδα
της κλείδας
του περιγράμματος των μετρήσεων
επιλέξτε επίσης:
τους τύπους των μετρήσεων που θα απεικονίζονται στα φύλλα
τεκμηρίωσης. Από προεπιλογή, οι μετρήσεις που βασίζονται στον
τύπο μέτρησης τεμαχίων, δεν εμφανίζονται. Αλλάξτε τις επιλογές
κατά βούληση.
Τέλος, επιλέξτε:
το ύψος των εικόνων του σχεδίου κατά την εξαγωγή σε αρχείο .xls.
Αν επιθυμείτε να αποκλείσετε την εμφάνιση κάποιων συγκεκριμένων
μετρήσεων, ανεξαρτήτως τύπου, αρκεί να κρύψετε τα layers τους (να είναι
δηλαδή μη ορατά) κατά την εκκίνηση της διαδικασίας τεκμηρίωσης.
Με την τροποποίηση των παραπάνω στοιχείων, μπορείτε να επιτύχετε
καλύτερη εμφάνιση των αποτελεσμάτων όπως πχ. μειώνοντας το μέγεθος
των χαρακτήρων των διαστάσεων να αποφεύγονται οι επικαλύψεις.
Με το κουμπί Επαναφορά Προεπιλογών όλες οι αλλαγές, που έχετε
κάνει, αναιρούνται και οι τιμές των παραμέτρων επανέρχονται στις
«εργοστασιακές» ρυθμίσεις.

Εξαγωγή σε Excel
Με αυτό το κουμπί μπορείτε να εξάγεται τα στοιχεία σε αρχείο τύπου .xls.
Απαντήστε θετικά στην ερώτηση Άνοιγμα αρχείου xls για να δείτε αμέσως
τα δεδομένα σε φύλλο Excel της μορφής:

Επεξεργασία σχεδίου
Με αυτό το κουμπί εμφανίζεται παράθυρο στο οποίο μπορείτε να
επεξεργαστείτε το σχέδιο. Έχετε τη δυνατότητα μετακίνησης των διαφόρων
τμημάτων, προκειμένου να επιτύχετε καλύτερη εμφάνιση των
αποτελεσμάτων.
Όταν ολοκληρώσατε τις επεμβάσεις σας, πιέστε το κουμπί Αποθήκευση και
κλείσιμο . Το παράθυρο κλείνει και βλέπετε τις αλλαγές στην κυρίως
σελίδα. Μπορείτε να προχωρήσετε σε εκτύπωση προκειμένου να
παραδώσετε την αναλυτική παρουσίαση των μετρήσεων.
Επισημαίνεται ότι οι αλλαγές που κάνετε, χάνονται σε περίπτωση που
επαναλάβετε τη διαδικασία τεκμηρίωσης.

Τεκμηρίωση ανά περιοχή
Αν δεν θέλετε τεκμηρίωση όλων των μετρήσεων του τρέχοντος φύλλου
μετρήσεων τότε μπορείτε να ορίσετε μία ή περισσότερες περιοχές
τεκμηρίωσης πάνω στο σχέδιο (Βλέπε Βοηθητικά εργαλεία μέτρησης/
Ορισμός περιοχής τεκμηρίωσης ).
Στην περίπτωση που έχετε ορίσει περισσότερες από μία περιοχές
τεκμηρίωσης τότε, στο παράθυρο «Τεκμηρίωση μετρήσεων» που
εμφανίζεται όταν επιλέξετε ένα πρότυπο από το κουμπί «Τεκμηρίωση»,
κάθε περιοχή τεκμηρίωσης αναλύεται σε διαφορετική σελίδα. Για να
μεταβείτε σε κάποια σελίδα κάντε κλικ στο σελιδοδείκτη της. Κατά τα άλλα
ισχύουν όλες οι δυνατότητες εξαγωγής, εκτύπωσης, παραμέτρων και
επεξεργασίας που ισχύουν και στη συνολική τεκμηρίωση.
Υπενθυμίζεται ότι αν κάποιο τμήμα μιας μέτρησης δεν χωρά ολόκληρο
μέσα στην ορισμένη περιοχή τεκμηρίωσης, δεν θα εμφανιστεί στην
ανάλυση–τεκμηρίωση της αντίστοιχης σελίδας. Επίσης, αν μια μέτρηση
περιέχεται σε περισσότερες από μια περιοχές, θα εμφανίζεται σε
περισσότερες από μία σελίδες, θα αναλυθεί δηλαδή περισσότερες από μία
φορές.

Περισσότερα:
Όλες οι σελίδες μαζί

Όλες οι σελίδες μαζί
Πιέστε αυτό το κουμπί για να δείτε όλες μαζί τις σελίδες σε ένα υπόβαθρο.

Πιέζοντας και πάλι το ίδιο κουμπί επανέρχεστε στην κατάσταση εμφάνισης
κάθε σελίδας χωριστά.

Φίλτρα/ταξινόμηση
Όλες οι δυνατότητες προσαρμογής της εμφάνισης μιας λίστας είναι
διαθέσιμες με δεξί κλικ πάνω στην γραμμή επικεφαλίδων και κάνοντας την
αντίστοιχη επιλογή από το μενού που εμφανίζεται.

Περισσότερα:
Ταξινόμηση δεδομένων
Ομαδοποίηση
Εμφάνιση/Απόκρυψη/Βέλτιστο πλάτος στηλών
Πλαίσιο αναζήτησης
Γραμμή αυτόματου φίλτρου
Φίλτρα εγγραφών

Ταξινόμηση δεδομένων
Με τις επιλογές «Αύξουσα / Φθίνουσα ταξινόμηση» μπορείτε να ταξινομείτε
τη λίστα όποτε θέλετε και με βάση οποιαδήποτε στήλη. Η ταξινόμηση
γίνεται και με κλικ στην αντίστοιχη επικεφαλίδα. Με την επιλογή
«Καθαρισμός Ταξινόμησης», οι εγγραφές ταξινομούνται κατά την σειρά που
έχουν δημιουργηθεί.

Ομαδοποίηση
Με την επιλογή «Ομαδοποίηση Κατά Αυτή τη Στήλη», ή σύροντας την
επικεφαλίδα στην Περιοχή Ομαδοποίησης (την λωρίδα πάνω από τις
επικεφαλίδες), η λίστα ομαδοποιείται με βάση την αντίστοιχη στήλη.
Επαναλαμβάνοντας αυτή τη διαδικασία και με άλλες στήλες μπορείτε να
επιτύχετε πολλαπλή ομαδοποίηση σε όποιο βάθος θέλετε.
Με την επιλογή «Εμφάνισε/Απόκρυψε κουτί ομαδοποίησης» μπορείτε να
εμφανίσετε ή να αποκρύψετε αντίστοιχα το κουτί ομαδοποίησης.

Εμφάνιση/Απόκρυψη/Βέλτιστο πλάτος στηλών
Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε όποτε θέλετε, κάθε μία από τις
στήλες της λίστας. Με την επιλογή «Αφαίρεση στήλης» ( Remove This
Column) ή σύροντας την επικεφαλίδα προς τα κάτω (οπότε εμφανίζεται ένα
μεγάλο Χ), η επιλεγμένη στήλη αποκρύπτεται.
Με την επιλογή «Επιλογέας Στηλών» εμφανίζεται στο κάτω δεξί τμήμα της
λίστας ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει όλες τις κρυμμένες στήλες.

Από εκεί, σύροντας πάνω στη λωρίδα των επικεφαλίδων, μπορείτε να τις
εμφανίσετε και πάλι.
Με την επιλογή «Βέλτιστο πλάτος εμφάνισης» (Best Fit) το πλάτος της
στήλης ρυθμίζεται αυτόματα, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με βάση τις
ιδιότητες του αντίστοιχου πεδίου.
Με την επιλογή «Best Fit (όλες οι στήλες)» το πλάτος όλων των στηλών
ρυθμίζεται αυτόματα, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με βάση τις
ιδιότητες τους.

Πλαίσιο αναζήτησης
Με την επιλογή «Εμφάνιση Αναζήτησης» εμφανίζεται στο επάνω μέρος του
πίνακα πλαίσιο, στο οποίο μπορείτε εφαρμόσετε αναζήτηση με βάση το
περιεχόμενο του πίνακα.

Πληκτρολογήστε την περιγραφή που επιθυμείτε και αυτόματα το
περιεχόμενο του πίνακα περιορίζεται επισημαίνοντας με κίτρινο έντονο
χρώμα τον όρο της αναζήτησης που θέσατε, όπου αυτό εντοπίζεται.

Γραμμή αυτόματου φίλτρου
Με την επιλογή «Εμφάνιση γραμμής φίλτρου» (Show Auto Filter Row),
εμφανίζεται στο επάνω από την πρώτη γραμμή του πίνακα, ειδική γραμμή
με το σύμβολο (φίλτρο) στα αριστερά.

Σε κάθε μία από τις στήλες επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τα κριτήρια με βάση
τα οποία επιθυμείτε να φιλτράρετε το περιεχόμενο του πίνακα.

Τα κριτήρια που θέτετε εμφανίζονται στην αυτόματη γραμμή φίλτρου καθώς
και στο κάτω μέρος του πίνακα.

Εναλλακτικοί τρόποι εφαρμογής των φίλτρων και της επεξεργασίας τους
περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

Φίλτρα εγγραφών
Περισσότερα:
Γρήγορο φίλτρο δεδομένων
Επεξεργαστής Φίλτρου
Αλλαγή πλάτους και θέσης στηλών

Γρήγορο φίλτρο δεδομένων
Μπορείτε να εμφανίσετε ένα υποσύνολο των εγγραφών σε μία λίστα κάνοντας
κλικ στο σύμβολο (φίλτρο) που εμφανίζεται όταν τοποθετείτε το ποντίκι
πάνω στην επικεφαλίδα μιας στήλης. Εμφανίζεται λίστα όπου μπορείτε να
κάνετε μια γρήγορη επιλογή ανάλογα με το είδος του πεδίου, ή να επιλέξετε
(Προσαρμοσμένο) για ορίσετε ένα πιο σύνθετο φίλτρο.
Σε κάθε μία από τις στήλες πατήστε την επιλογή «Προσαρμοσμένο» για να
εφαρμόσετε ένα πιο σύνθετο φίλτρο στο περιεχόμενο του πίνακα. Τα φίλτρα
λειτουργούν είτε προσθετικά, είτε διαζευκτικά. Τα κριτήρια μπορεί να είναι είτε
και τα δύο αληθή («και»), είτε ένα εκ των δύο αληθές («ή»).

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται εμφανίζονται στο κάτω αριστερά μέρος της
οθόνης.

Μπορείτε να καταργήσετε το φίλτρο που εφαρμόσατε πατώντας το στο κάτω
αριστερά μέρος του παράθυρου. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε
προσωρινά το φίλτρο πατώντας το δεξιά. Με νέο πάτημα του μπορείτε να
το ενεργοποιήσετε και πάλι.
Τα φίλτρα που εφαρμόζετε αποθηκεύονται μέχρι την έξοδο σας από το
πρόγραμμα και μπορείτε να επανέλθετε σε κάποιο από αυτά πατώντας με κλικ
στο δεξί βέλος και επιλογή από τη λίστα που εμφανίζεται (drop down menu).

Μπορείτε να δημιουργήσετε κριτήρια με τη χρήση προκαθορισμένων τύπων
όπως «είναι μεγαλύτερο από», «είναι μεγαλύτερο ή ίσο με», «είναι μικρότερο
από», «κενά» κλπ.

Επεξεργαστής Φίλτρου
Με τον Επεξεργαστή Φίλτρου στο κάτω δεξιά μέρος του παραθύρου ή στο
μενού συντόμευσης, μπορείτε να συνθέσετε ένα φίλτρο με την εφαρμογή του
οποίου εμφανίζονται μόνο εγγραφές που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Πατώντας το κουμπί Επεξεργασία Φίλτρου εμφανίζεται στην οθόνη σας ένα
νέο παράθυρο που ονομάζεται «Επεξεργαστής φίλτρου».

Με την επιλογή + «Προσθέτει νέο όρο σε αυτή την ομάδα» σας δίνεται η
δυνατότητα να δημιουργήσετε πολλαπλές επιλογές μεταξύ δεδομένων των
στηλών του πίνακα.
Κάθε κριτήριο αποτελείται από ένα πεδίο, ένα τελεστή (πχ. περιέχει, είναι
ίσο με, κλπ) και μία τιμή την οποία πρέπει να πληκτρολογήσετε ή να επιλέξετε
από λίστα. Μπορείτε να προσθέσετε όσα κριτήρια θέλετε, τα οποία
συνδυάζονται μεταξύ τους με σύνδεση (και) ή αίρεση (ή / είτε). Αφού
συνθέσετε το φίλτρο πατήστε Εντάξει ή Εφαρμογή και στη λίστα θα
εμφανιστούν μόνο οι εγγραφές που πληρούν τα κριτήρια του φίλτρου.
Το αρχικό φίλτρο που θα εφαρμόσετε μπορεί να συνθέτει ή να εξαιρεί τις
επιλογές που έπονται.

Στη συνέχεια επιλέξτε τα πεδία στα οποία θα βασίζεται το φίλτρο που θέλετε να
δημιουργήσετε.

Ανάλογα με το πεδίο που επιλέγετε (ανάλυση, επιμέτρηση, κατηγορία, ΜΜ,
περιγραφή, ποσότητα κλπ) οι τελεστές σύγκρισης αλλάζουν.

Εφαρμόστε τα φίλτρα που επιθυμείτε και κατόπιν πιέστε Εφαρμογή και
Εντάξει.

Αλλαγή πλάτους και θέσης στηλών
Μπορείτε να αλλάξετε το πλάτος της κάθε στήλης σύροντας με το ποντίκι τις
διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των επικεφαλίδων των πεδίων προς τα αριστερά
ή δεξιά. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την σειρά των πεδίων σύροντας όποια
στήλη θέλετε από την επικεφαλίδα της και τοποθετώντας την σε άλλο σημείο
της γραμμής επικεφαλίδων.

Ειδικές απαιτήσεις software
Απαιτείται να είναι εγκατεστημένο το Microsoft.net Framework 3.5
προκειμένου να «τρέχει» το ExtrAXION.

Συναρτήσεις
Περισσότερα:
ABS
ACOS
ASIN
ATAN
ATAN2
CEILING
COS
COSH
EXP
FACT
FLOOR
LOG
PI
ROUND
SIGN
SIN
SINH
SQRT
TRUNC

ABS
Αποδίδει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού. Η απόλυτη τιμή ενός αριθμού
είναι ο αριθμός χωρίς το πρόσημό του.

Σύνταξη
ABS(number)
Number είναι ο πραγματικός αριθμός του οποίου θέλετε την απόλυτη τιμή.

ACOS
Δίνει το τόξο συνημίτονου ή αντίστροφο συνημίτονο ενός αριθμού. Το τόξο
συνημίτονου είναι η γωνία, της οποίας το συνημίτονο είναι ο αριθμός. Η
αποδιδόμενη γωνία εκφράζεται σε ακτίνια, στο διάστημα από 0 (μηδέν) έως
π.

Σύνταξη
ACOS(number)
Number είναι το συνημίτονο της γωνίας που θέλετε και πρέπει να είναι ένας
αριθμός από -1 έως 1.

ASIN
Δίνει το τόξο ημίτονου ή αντίστροφο ημίτονο ενός αριθμού. Το τόξο
ημίτονου είναι η γωνία, της οποίας το ημίτονο είναι αριθμός. Η αποδιδόμενη
γωνία εκφράζεται σε ακτίνια, στο διάστημα από -π/2 έως π/2.

Σύνταξη
ASIN(number)
Number είναι το ημίτονο της γωνίας που θέλετε και πρέπει να είναι ένας
αριθμός από -1 έως 1.

Παρατηρήσεις
Για να εκφράσετε το τόξο ημίτονου σε μοίρες, πρέπει να πολλαπλασιάσετε
το αποτέλεσμα επί 180/PI( ) ή να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση
DEGREES.

ATAN
Δίνει το τόξο εφαπτομένης ή αντίστροφη εφαπτομένη ενός αριθμού. Το τόξο
εφαπτομένης είναι η γωνία, της οποίας η εφαπτομένη είναι ο αριθμός. Η
αποδιδόμενη γωνία εκφράζεται σε ακτίνια, στο διάστημα από -π/2 έως π/2.

Σύνταξη
ATAN(number)
Number είναι η εφαπτομένη της γωνίας που θέλετε.

Παρατηρήσεις
Για να εκφράσετε το τόξο εφαπτομένης σε μοίρες, πρέπει να
πολλαπλασιάσετε το αποτέλεσμα επί 180/PI( ) ή να χρησιμοποιήσετε τη
συνάρτηση DEGREES.

ATAN2
Δίνει το τόξο εφαπτομένης ή αντίστροφη εφαπτομένη των συντεταγμένων x
και y που καθορίσατε. Το τόξο εφαπτομένης είναι η γωνία του άξονα των x
με μία γραμμή, η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων (0, 0) και ένα
σημείο με συντεταγμένες (x_num, y_num). Η γωνία εκφράζεται σε ακτίνια
μεταξύ -π και π, εξαιρούμενης της τιμής -π.

Σύνταξη
ATAN2(x_num;y_num)
X_num είναι η συντεταγμένη x του σημείου.
Y_num είναι η συντεταγμένη y του σημείου.

Παρατηρήσεις
Ένα θετικό αποτέλεσμα αντιπροσωπεύει μια αριστερόστροφη γωνία από τον
άξονα x. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα αντιπροσωπεύει μια δεξιόστροφη γωνία.
ATAN2(α;β) ίσον ATAN(β/α), αλλά στη συνάρτηση ATAN2 το α μπορεί να
ισούται με 0.
Εάν τα ορίσματα x_num και y_num είναι 0, η συνάρτηση ATAN2
επιστρέφει την τιμή σφάλματος #ΔΙΑΙΡ/0!.
Για να εκφράσετε το τόξο εφαπτομένης σε μοίρες, πρέπει να
πολλαπλασιάσετε το αποτέλεσμα επί 180/PI( ) ή να χρησιμοποιήσετε τη
συνάρτηση DEGREES.

CEILING
Δίνει έναν αριθμό στρογγυλοποιημένο προς τα πάνω, μακρύτερα του
μηδενός, στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο που εσείς καθορίζετε. Για
παράδειγμα, αν δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε δραχμές στις συναλλαγές σας,
και η τιμή ενός προϊόντος σας είναι 936 Δρχ, χρησιμοποιήστε τον τύπο
=CEILING(936;10) για να στρογγυλοποιήσετε τις τιμές στο επόμενο
δεκάρικο.

Σύνταξη
CEILING(number;significance)
Number είναι η τιμή που θέλετε να στρογγυλοποιήσετε.
Significance είναι το πολλαπλάσιο με βάση το οποίο θέλετε να γίνει η
στρογγυλοποίηση.

Παρατηρήσεις
Εάν ένα από τα ορίσματα δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση CEILING δίνει
την τιμή σφάλματος #TIMH!.
Ανεξάρτητα από το πρόσημο του αριθμού, μία τιμή στρογγυλοποιείται προς
τα πάνω, όταν αναπροσαρμόζεται μακρύτερα του μηδενός. Εάν ο αριθμός
είναι ακριβές πολλαπλάσιο του ορίσματος σημαντικότητα, τότε δεν γίνεται
στρογγυλοποίηση.
Εάν τα ορίσματα αριθμός και σημαντικότητα έχουν διαφορετικά πρόσημα, η
συνάρτηση CEILING δίνει την τιμή σφάλματος #ΑΡΙΘ!.

COS
Δίνει το συνημίτονο της δεδομένης γωνίας.

Σύνταξη
COS(number)
Number είναι η γωνία σε ακτίνια της οποίας θέλετε το συνημίτονο.

Παρατηρήσεις
Εάν η γωνία είναι σε μοίρες, πρέπει να την πολλαπλασιάστε επί PI()/180 ή
να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση RADIANS για να την μετατρέψετε σε
ακτίνια.

Παράδειγμα
Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό
φύλλο εργασίας.

COSH
Δίνει το υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού.

Σύνταξη
COSH(number)
Number είναι οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός, του οποίου θέλετε να
βρείτε το υπερβολικό συνημίτονο.

Παρατηρήσεις
Ο τύπος για το υπερβολικό συνημίτονο είναι:

EXP
Δίνει τη σταθερά e υψωμένη σε δύναμη. Η σταθερά e ισούται με
2,71828182845904 και αποτελεί τη βάση του φυσικού λογαρίθμου.

Σύνταξη
EXP(number)
Number είναι ο εκθέτης που εφαρμόζεται στη βάση e.

Παρατηρήσεις
Για να υπολογίσετε δυνάμεις άλλων βάσεων, χρησιμοποιήστε τον τελεστή
ύψωσης σε δύναμη (^).
Η συνάρτηση EXP είναι το αντίστροφο της συνάρτησης LN, του φυσικού
λογαρίθμου ενός αριθμού.

FACT
Δίνει το παραγοντικό ενός αριθμού. Το παραγοντικό ενός αριθμού ισούται
με 1*2*3*...*αριθμός.

Σύνταξη
FACT(number)
Number είναι ο μη αρνητικός αριθμός, του οποίου θέλετε να υπολογίσετε το
παραγοντικό. Εάν το όρισμα number δεν είναι ακέραιος, τα δεκαδικά ψηφία
περικόπτονται.

FLOOR
Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω, στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο
που εσείς καθορίζετε.

Σύνταξη
FLOOR(number;significance)
Number είναι η αριθμητική τιμή που θέλετε να στρογγυλοποιήσετε.
Significance είναι το πολλαπλάσιο, στο οποίο θέλετε να γίνει η
στρογγυλοποίηση.

Παρατηρήσεις
Εάν ένα από τα δύο ορίσματα δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση FLOOR
δίνει την τιμή σφάλματος #TIMH!.
Εάν τα ορίσματα number και significance έχουν διαφορετικά πρόσημα, η
συνάρτηση FLOOR δίνει την τιμή σφάλματος #ΑΡΙΘ!.
Ανεξάρτητα από το πρόσημο του αριθμού, μία τιμή στρογγυλοποιείται προς
τα κάτω, αναπροσαρμοζόμενη μακριά από το μηδέν. Εάν το όρισμα number
είναι ακριβές πολλαπλάσιο του ορίσματος significance, τότε δεν γίνεται
στρογγυλοποίηση.

LOG
Δίνει το λογάριθμο ενός αριθμού, με τη βάση που καθορίζετε.

Σύνταξη
LOG(number;base)
Number είναι ο θετικός πραγματικός αριθμός, του οποίου θέλετε το
λογάριθμο.
Base είναι η βάση του λογαρίθμου. Εάν παραλειφθεί το όρισμα base,
θεωρείται ίσο με 10.

PI
Αποδίδει τον αριθμό 3,14159265358979, τη μαθηματική σταθερά π, με
ακρίβεια 15 ψηφίων.

Σύνταξη
PI

ROUND
Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον δεδομένο αριθμό ψηφίων.

Σύνταξη
ROUND(number;num_digits)
Number είναι ο αριθμός που θέλετε να στρογγυλοποιήσετε.
Num_digits καθορίζει τον αριθμό των ψηφίων, στα οποία θέλετε να
στρογγυλοποιήσετε τον αριθμό.

Παρατηρήσεις
Εάν το όρισμα num_digits είναι μεγαλύτερο του μηδενός, τότε ο αριθμός
στρογγυλοποιείται στον δεδομένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων.
Εάν το όρισμα num_digits είναι 0, τότε ο αριθμός στρογγυλοποιείται στον
πλησιέστερο ακέραιο.
Εάν το όρισμα num_digits είναι μικρότερο του μηδενός, τότε ο αριθμός
στρογγυλοποιείται στον δεδομένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων, αριστερά της
υποδιαστολής.

SIGN
Καθορίζει το πρόσημο ενός αριθμού. Δίνει 1 αν ο αριθμός είναι θετικός, 0
αν ο αριθμός είναι 0 και -1 αν ο αριθμός είναι αρνητικός.

Σύνταξη
SIGN(number)
Number είναι οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός.

SIN
Δίνει το ημίτονο της δεδομένης γωνίας.

Σύνταξη
SIN(number)
Number είναι η γωνία σε ακτίνια, της οποίας θέλετε το ημίτονο.

Παρατήρηση
Εάν το όρισμα είναι σε μοίρες, πρέπει να το πολλαπλασιάσετε επί π()/180 ή
να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση RADIANS, για να το μετατρέψετε σε
ακτίνια.

SINH
Δίνει το υπερβολικό ημίτονο ενός αριθμού.

Σύνταξη
SINH(number)
Number είναι οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός.

Παρατήρηση
Ο τύπος του υπερβολικού ημίτονου είναι:

SQRT
Δίνει τη θετική τετραγωνική ρίζα του δεδομένου αριθμού.

Σύνταξη
SQRT(number)
Number είναι ο αριθμός, του οποίου θέλετε την τετραγωνική ρίζα.

Παρατήρηση
Εάν το όρισμα number είναι αρνητικός αριθμός, η συνάρτηση SQRT δίνει
την τιμή σφάλματος #ΑΡΙΘ!.

TRUNC
Περικόπτει τα δεκαδικά ψηφία ενός αριθμού.

Σύνταξη
TRUNC(number;num_digits)
Number είναι ο αριθμός του οποίου θέλετε να περικόψετε τα δεκαδικά
ψηφία.
Num_digits είναι ο αριθμός των δεκαδικών ψηφίων που θα παραμείνουν
μετά την περικοπή. Η προεπιλεγμένη τιμή του ορίσματος num_digits είναι 0
(μηδέν).

Παρατήρηση
Οι συναρτήσεις TRUNC και INT είναι παρόμοιες, καθώς αποδίδουν και οι
δύο ακέραιο αριθμό. Η συνάρτηση TRUNC αφαιρεί το δεκαδικό μέρος του
αριθμού, ενώ η συνάρτηση INT στρογγυλοποιεί τον αριθμό προς τα κάτω,
στον πλησιέστερο ακέραιο, με βάση το δεκαδικό μέρος του αριθμού. Η
συνάρτηση INT διαφέρει από την TRUNC μόνο στο χειρισμό των
αρνητικών αριθμών: Ο τύπος TRUNC(-4,3) δίνει την τιμή -4, ενώ ο τύπος
INT(-4,3) δίνει την τιμή -5, γιατί το -5 είναι ο πλησιέστερος ακέραιος προς
τα κάτω.

Εγκατάσταση SQL Server
Αν δεν υπάρχει εγκατεστημένος SQL Server 2005 ή νεώτερος τότε πρέπει να
προηγηθεί η εγκατάσταση του SQL Server ούτως ώστε να είναι δυνατή η
καταχώρηση των δεδομένων του ExtrAXION σε αυτόν. Η έκδοση SQL
Server 2005 Express edition διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα της
Microsoft www.microsft.com πιο συγκεκριμένα από τη θέση:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=184.

Για 64 bit συστήματα επιλέξετε το 1ο αρχείο:
SQLEXPR.EXE
54.8 MB
Για 32 bit συστήματα επιλέξετε το 4ο αρχείο:
SQLEXPR32.EXE
35.9 MB
1. Αν έχετε στην εταιρία σας κεντρικό Η/Υ (server) συνιστάται να κάνετε
την εγκατάσταση του SQL Server στον κεντρικό Η/Υ για να είναι δυνατή
η κεντρική διαχείριση της βάσης δεδομένων του προγράμματος.
2. Αν δεν έχετε κεντρικό Η/Υ ή αν έχετε μεν κεντρικό Η/Υ αλλά θέλετε να
εργάζεσθε και εκτός του εταιρικού δικτύου πχ. σε φορητό Η/Υ στο
εργοτάξιο, τότε εγκαταστήστε τον SQL Server στον δικό σας Η/Υ.
Αποθηκεύστε στο δίσκο σας το αρχείο, αποσυμπιέστε το και τρέξτε το για
να αρχίσει η εγκατάσταση.
Ακολουθείστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο παράθυρο του οδηγού
εγκατάστασης για να εγκατασταθεί ο SQL Server Express 2005 στον
υπολογιστή σας.
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαγωγής των φακέλων,

εμφανίζεται το παράθυρο που περιέχει την άδεια χρήσης τελικού χρήστη
λογισμικού της Microsoft. Αφού διαβάσετε το κείμενο και εφόσον
συμφωνείτε, επιλέξτε αποδοχή των όρων (I accept the licensing terms and
conditions) και πιέστε Next.

Εγκαταστήστε τους φακέλους υποστήριξης του SQL Server 2005 πιέζοντας
Next.

Για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση πιέστε Next.

Πατήστε Next.

Και περιμένετε.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται καταχωρήστε το όνομα χρήστη και τον

οργανισμό όπου ανήκετε και πιέστε Next για να συνεχίσετε.

Πιέστε Next.

Επιλέξτε Mixed Mode (Windows Authentication and SQL Server
Authentication) και στο πεδίο password πληκτρολογήστε ως κωδικό
πρόσβασης στον SQL Server τον αριθμό 7, και επιβεβαιώστε τον
επαναπληκτρολογώντας 7 και πιέστε Next.

Αφήστε το προεπιλεγμένο κουτί ελέγχου Enable User Instances και πιέστε
Next.

Χωρίς να είναι επιλεγμένα τα κουτιά ελέγχου του Error and Usage Report
Settings πιέστε Next για να συνεχίσετε.

Για να ξεκινήσει η εγκατάσταση πιέστε Install.

Πιέστε Next.

Τέλος ολοκληρώστε την διαδικασία εγκατάστασης του SQL Server 2005
πιέζοντας Finish.

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση μπορεί να χρειασθεί να κάνετε
επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
Τέλος, στην περίπτωση που θέλετε να τρέχετε το ExtrAXION από άλλο Η/Υ
στο δίκτυο θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τις απομακρυσμένες συνδέσεις για
τον SQL Server, προκειμένου να μπορείτε να συνδεθείτε με αυτόν από έναν
απομακρυσμένο υπολογιστή. Οδηγίες για τη διαδικασία που πρέπει να
ακολουθήσετε μπορείτε να βρείτε στο site της Microsoft
http://support.microsoft.com/kb/914277/en.
Το προεπιλεγμένο όνομα που αποκτά ο SQL Server είναι:
ΟΝΟΜΑ_ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ\SQLEXPRESS
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Η πληροφόρηση η οποία παρέχεται στο εγχειρίδιο αυτό δεν συνιστά τυποποίηση
του προϊόντος που περιγράφει και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η
Alconsoft SA δεν φέρει καμιά ευθύνη για τις συνέπειες των αλλαγών αυτών.
Η Alconsoft SA έχει κατοχυρωμένα όλα τα συγγραφικά δικαιώματα του
παρόντος εγχειριδίου και των προγραμμάτων που περιγράφονται σε αυτό.
Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η ανατύπωση, η αναπαραγωγή και η μετάφραση
μέρους ή συνόλου του εγχειριδίου και των προγραμμάτων, σε οποιαδήποτε
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1 Για το εγχειρίδιο XE "Εγχειρίδιο"
1.1 Συμβολισμοί XE "Συμβολισμοί εγχειριδίου"
συμβάσεις για το εγχειρίδιο
Οι παράγραφοι που έχουν στην αρχή τους τα εικονίδια:
,

,

και
αφορούν
αντίστοιχα: Σχόλιο, Ιδέα-τέχνασμα, Προσοχή και Υπενθύμιση
Η πίεση συγκεκριμένων πλήκτρων εμφανίζεται με την αναγραφή των
συμβόλων κάθε πλήκτρου σε γκρι φόντο και σε πλαίσιο, πχ. το πλήκτρο
«Κλείδωμα κεφαλαίων γραμμάτων» συμβολίζεται με: Caps Lock
Η ενεργοποίηση συγκεκριμένων κουμπιών με κλικ πάνω τους,
εμφανίζεται με την απεικόνιση του κάθε κουμπιού, πχ. το κουμπί «Νέο
έργο» συμβολίζεται με:
Άκυρο με: Άκυρο

ενώ το κουμπί

Ότι πρέπει να πληκτρολογηθεί εμφανίζεται με έντονους χαρακτήρες, πχ.

Πληκτρολογήστε
Οι λειτουργίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο αφορούν στην
έκδοση Professional. Μερικές από τις δυνατότητες, που αναλύονται
κατωτέρω, δεν υπάρχουν ή είναι ανενεργές στην έκδοση Standard. Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον συγκριτικό
πίνακα εκδόσεων στην ιστοσελίδα www.alconsoft.gr.

2 Ενεργοποίηση προϊόντος
Όταν τρέξετε το ExtrAXION για πρώτη φορά το πρόγραμμα σας ζητά
ενεργοποίηση.

2.1 Ενεργοποίηση trial έκδοσης
Αν δεν έχετε αγοράσει το ExtrAXION μπορείτε να επιλέξετε την Δοκιμαστική
Έκδοση.

Εισάγετε το Email σας και τον Κωδικό Πρόσβασης σας, στοιχεία με τα οποία
κάνατε εγγραφή στο site της ALCONSOFT (www.alconsoft.gr) για να
κατεβάσετε το πρόγραμμα και πατήστε Συνέχεια.

Αφού εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο, πατήστε ξανά Συνέχεια και τώρα
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα δοκιμαστικά για 30 ημέρες.

2.2 Ενεργοποίηση προϊόντος Full License
Αν έχετε αγοράσει το ExtrAXION, επιλέξτε και πατήστε Αυτόματη
ενεργοποίηση

Στην οθόνη σας εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο, όπου πρέπει να
επικολλήσετε τον Σειριακό Αριθμό του προϊόντος που σας δόθηκε και πατάτε
Συνέχεια.

Αν δεν έχετε Σειριακό αριθμό για το προϊόν σας
επικοινωνήστε με την ALCONSOFT ή τους εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές
της ώστε να σας αποσταλεί με email.
Ενεργοποίηση offlineΤρέξτε τη συντόμευση LM που βρίσκεται στο φάκελο
όπου εγκαταστάθηκε το ExtrAXION. Ανοίγει το επόμενο παράθυρο:

2. Αντιγράψτε το machine Id που δίνεται στο πρώτο πεδίο και στείλτε το με
email στηνALCONSOFT info@alconsoft.gr. Θα λάβετε ως απάντηση έναν
κωδικό.
3. Επικολλήστε τον κωδικό που σας εστάλη στο πεδίο “Paste key”.

4. Πατήστε το κουμπί “Activate”
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενεργοποίησης εμφανίζεται στην οθόνη
σας το ακόλουθο παράθυρο:

Πατήστε Συνέχεια και το ExtrAXION ανοίγει.

3 Γενικά - Κύρια γραμμή εργασιών
Με διπλό κλικ στο εικονίδιο
του ExtrAXION το πρόγραμμα φορτώνεται
στη μνήμη του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας και εμφανίζεται το ακόλουθο
παράθυρο:

Πληκτρολογήστε τα στοιχεία για τον χρήστη και τον κωδικό χρήστη και πιέστε
το κουμπί Συνέχεια (Βλέπε Ρυθμίσεις/ REF _Ref361231604 \h \*
MERGEFORMAT Χρήστες
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).
Η προεπιλογή είναι ο αριθμός 1 τόσο για το πεδίο Χρήστης όσο για το
πεδίο Κωδικός χρήστη.
Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε SQL Server στην οθόνη σας εμφανίζεται
το ακόλουθο παράθυρο:

Στο πάνω τμήμα του παράθυρου εμφανίζεται η γραμμή εντολών. Επιλέξτε το
κουμπί «Νέο έργο» ή «Άνοιγμα έργου» προκειμένου να εκκινήσετε.

3.1 Νέο έργο XE "Νέο :έργο" XE "Επιλογές – εντολές
έργου: νέο"

Με το κουμπί αυτό μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο έργο.
Εφόσον χρησιμοποιείτε SQL Server στην οθόνη σας εμφανίζεται το ακόλουθο
παράθυρο και το πρόγραμμα σας ζητά να ορίσετε τον κωδικό και τον τίτλο του
έργου (Βλέπε Γενικά/Επεξεργασία στοιχείων έργου XE "Στοιχεία έργου" XE
"Επιλογές – εντολές έργου: επεξεργασία στοιχείων"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
):

Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε SQL Server το πρόγραμμα σας ζητά να
ορίσετε το όνομα και τη θέση για το αρχείο όπου θα αποθηκευθεί το νέο έργο.
Τα αρχεία των έργων που δημιουργούνται από το ExtrAXION,
όταν δεν χρησιμοποιείτε SQL Server, έχουν κατάληξη .SDF.
Στη συνέχεια και στις δύο περιπτώσεις η οθόνη σας χωρίζεται σε δύο τμήματα.

Στο αριστερό τμήμα βλέπετε ανοιχτή είτε την καρτέλα «Σχέδια» (Βλέπε REF
_Ref362869543 \h \* MERGEFORMAT Σχέδια έργου
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
) είτε την καρτέλα «Εργασίες» (Βλέπε REF _Ref362869592 \h \*
MERGEFORMAT Εργασίες
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
) όπου φαίνονται, αντίστοιχα, είτε το δένδρο σχεδίων, φύλλων μετρήσεων και
μετρήσεων είτε το δένδρο εργασιών και μετρήσεων του τρέχοντος έργου. Οι
καρτέλες διακρίνονται από τους σελιδοδείκτες που βρίσκονται στο κάτω μέρος
αυτού του τμήματος.

Πλάτος XE "Πλάτος παράθυρου περιήγησης" XE "Παράθυρο
περιήγησης:πλάτος"
Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος του αριστερού παραθύρου πηγαίνοντας τον
δείκτη του ποντικιού στο δεξί περιθώριο του και σύροντας αριστερά ή δεξιά για
την μείωση ή αύξηση του πλάτους αντίστοιχα.

Απόκρυψη-εμφάνιση XE "Απόκρυψη-εμφάνιση παράθυρου
περιήγησης" XE "Παράθυρο περιήγησης:απόκρυψη-εμφάνιση"
Το αριστερό παράθυρο μπορεί να είναι μόνιμα στο προσκήνιο ή να
ελαχιστοποιείται και να κρύβεται ανάλογα με την θέση της καρφίτσας
στο
πάνω δεξί μέρος του. Κάντε κλικ στην καρφίτσα για να αλλάξετε την θέση της.
Όταν η καρφίτσα είναι σε κατακόρυφη θέση
το παράθυρο είναι
«καρφιτσωμένο» μόνιμα στην θέση του. Αντιθέτως, όταν η καρφίτσα είναι σε
οριζόντια θέση
, αν κάνετε κλικ σε κάποιο σημείο δεξιότερα από το
παράθυρο περιήγησης τότε αυτό κρύβεται ώστε να ελευθερωθεί χώρος για την
εμφάνιση περισσότερων δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή οι τίτλοι όλων των
καρτελών εμφανίζονται σε σελιδοδείκτες στο αριστερό μέρος του παράθυρου
αντί στο κάτω. Αρκεί η μετακίνηση του δείκτη πάνω σε κάθε σελιδοδείκτη,
ώστε να φέρετε μια καρτέλα στο προσκήνιο.

3.2 Άνοιγμα έργου (Ctrl+O) XE "Άνοιγμα έργου" XE
"Επιλογές – εντολές έργου: άνοιγμα"
Με το κουμπί αυτό ανοίγετε ένα έργο, που έχετε ήδη αποθηκεύσει. Εναλλακτικά
χρησιμοποιήστε τη συντόμευση Ctrl+O.
Το έργο περιλαμβάνει τα σχέδια και τον προϋπολογισμό που έχετε εισάγει, τα
φύλλα μετρήσεων, που έχετε δημιουργήσει καθώς και τις μετρήσεις, που έχετε
ήδη κάνει. Οι μετρήσεις φαίνονται συγκεντρωμένες κάτω από κάθε εργασία του
προϋπολογισμού στην καρτέλα «Εργασίες» και κάτω από κάθε φύλλο μέτρησης
στην καρτέλα «Σχέδια». Με το άνοιγμα ενός υφιστάμενου έργου βλέπετε αρχικά
ανοιχτή την καρτέλα «Εργασίες». Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν εργασίες
τότε αρχική είναι η καρτέλα «Σχέδια» με το δένδρο των σχεδίων, φύλλων
μετρήσεων και μετρήσεων.

Εφόσον χρησιμοποιείτε SQL Server εμφανίζεται η λίστα με τα
έργα που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων που έχετε επιλέξει (Βλέπε
Ρυθμίσεις/Επιλογή Βάσης Δεδομένων
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650
).

Σε αντίθετη περίπτωση επιλέξτε τη θέση όπου έχετε αποθηκευμένα τα έργα
(αρχεία τύπου .sdf).

Αν έχετε επιλέξει βάση δεδομένων ConstrAXION, τότε
εμφανίζονται τα έργα που περιλαμβάνονται στη λίστα των έργων του
ConstrAXION και μπορείτε να καταχωρίσετε τα αποτελέσματα των μετρήσεων
σε οποιαδήποτε από τις στήλες ποσοτήτων υπάρχουν στη δομή του έργου. Στην
οθόνη σας εμφανίζεται παράθυρο της μορφής:

Δεν μπορείτε να έχετε περισσότερα από ένα έργα ανοιχτά
ταυτόχρονα.

3.3 Εισαγωγή/Εξαγωγή έργου
Με το κουμπί ‘Εισαγωγή έργου’ μπορείτε να εισάγετε στη τρέχουσα Βάση
Δεδομένων ένα έργο που είναι αποθηκευμένο σε αρχείο τύπου .sdf. Αντίστοιχα,
με την ‘Εξαγωγή έργου’ μπορείτε να εξάγετε ένα έργο από τη βάση δεδομένων
σε αρχείο .sdf και να το αποθηκεύσετε σε μια θέση στον υπολογιστή σας πχ. στο
δίσκο C:\ ώστε να μπορείτε πχ. να το στείλετε σε κάποιον άλλον χρήστη του
ExtrAXION.
Tα κουμπιά αυτά εμφανίζονται μόνο όταν χρησιμοποιείτε SQL
Server ως βάση δεδομένων.

3.3.1 Εισαγωγή έργου
Πατήστε το κουμπί
και επιλέξτε το έργο που θέλετε να εισάγετε. Με το
πέρας της εισαγωγής εμφανίζεται στην οθόνη το ακόλουθο μήνυμα:

Πιέστε στη συνέχεια το κουμπί
(Άνοιγμα
έργου) για να δείτε την ενημερωμένη με το νέο έργο λίστα. Το έργο που έχει
εισαχθεί έχει ως Κωδικό τον κωδικό του και ως Τίτλο το όνομα του αρχείου
τύπου .sdf που εισάγατε.

3.3.2 Εξαγωγή έργου
Ενώ έχετε ανοιχτό το έργο που θέλετε να εξάγετε πατήστε το κουμπί
.
Δώστε το όνομα που θέλετε για το αρχείο και πατήστε ‘Save’. Το αρχείο .sdf
δημιουργείται στη θέση που επιλέξατε και στην οθόνη σας εμφανίζεται το
παρακάτω μήνυμα:

3.4 Επεξεργασία στοιχείων έργου XE "Στοιχεία
έργου" XE "Επιλογές – εντολές έργου: επεξεργασία
στοιχείων"
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό και τον τίτλο
του έργου. Ο προεπιλεγμένος κωδικός και τίτλος είναι ‘Νέο έργο’. Στην οθόνη
σας εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο:

Πληκτρολογήστε τον κωδικό XE "Κωδικός έργου" και τον τίτλο XE "Τίτλος
έργου" που επιθυμείτε.
Στο πεδίο «Κωδικός» μπορείτε να καταχωρίσετε
μέχρι 20 χαρακτήρες και στο πεδίο «Τίτλος» μέχρι 100.

3.5 Διαγραφή έργου XE "Διαγραφή: έργου" XE
"Επιλογές – εντολές έργου: διαγραφή"
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να διαγράψετε το επιλεγμένο έργο από τη βάση
δεδομένων. Ισχύει μόνο στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε SQL Server και η
βάση δεδομένων δεν είναι του ConstrAXION. Στην οθόνη σας εμφανίζεται η
λίστα των έργων.

Επιλέξτε το έργο που επιθυμείτε να διαγράψετε και πατήστε το κουμπί ΟΚ. Το
πρόγραμμα σας ζητά επιβεβαίωση και στην οθόνη σας εμφανίζεται το ακόλουθο
μήνυμα.

Το πρόγραμμα σας ζητά δεύτερη επιβεβαίωση.

Για να είναι δυνατή η διαγραφή ενός έργου
πρέπει να είναι κλειστό. Σε αντίθετη περίπτωση στην οθόνη σας εμφανίζεται το
ακόλουθο μήνυμα:

Με τη διαγραφή χάνονται όλα τα στοιχεία του έργου,
δηλαδή τα σχέδια ΜΑΖΙ με τις μετρήσεις που τα συνοδεύουν και ΔΕΝ
είναι δυνατόν να ανακτηθούν! Προσέξτε πολύ πριν προχωρήσετε!

3.6 Ανανέωση έργου
Με το κουμπί αυτό, ξαναφορτώνετε το έργο από την βάση δεδομένων για να
ενημερωθεί με τυχόν αλλαγές ή προσθήκες που έχουν γίνει και αποθηκευτεί εν
τω μεταξύ από άλλους χρήστες, που εργάζονταν ταυτόχρονα με σας στο
πρόγραμμα.

3.7 Διαχείριση σχεδίων
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να διαχειριστείτε τα σχέδια της βάσης δεδομένων.
Εμφανίζεται παράθυρο με τη λίστα όλων των σχεδίων, που έχουν εισαχθεί στο
έργο.

Με τα κουμπιά της γραμμής εντολών μπορείτε:
Να εισάγετε ένα νέο σχέδιο (εικόνας ή διανυσματικό) στη βάση
δεδομένων.
Να εξάγετε το τρέχον σχέδιο της λίστας σε όποια μορφή εικόνας ή
διανυσματικού σχεδίου επιθυμείτε. Είναι δυνατό, για παράδειγμα, να
εξάγετε ένα σχέδιο εικόνας ως αρχείο τύπου .dwg ή .dxf.
Να διαγράψετε το τρέχον σχέδιο της λίστας με την προϋπόθεση ότι δεν
διαθέτει φύλλα μετρήσεων.
Να αλλάξετε το σχέδιο – υπόβαθρο αντικαθιστώντας το τρέχον
αποθηκευμένο σχέδιο με ένα άλλο. Η δυνατότητα αυτή είναι πολύ
χρήσιμη στις περιπτώσεις που το αρχικό σχέδιο έχει επικαιροποιηθεί από
τον αρχιτέκτονα μηχανικό.
Να ανοίξετε το παράθυρο των ιδιοτήτων του τρέχοντος σχεδίου της
λίστας όπου μπορείτε να δείτε και να τροποποιήσετε όλα τα στοιχεία του
(Βλέπε Σχέδια έργου/Ιδιότητες σχεδίου XE "Στοιχεία σχεδίου" XE
"Σχέδιο : στοιχεία"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F00520
).

H νέα διαδρομή του σχεδίου θα εμφανιστεί στις ιδιότητες του
(Βλέπε Σχέδια έργου/Ιδιότητες σχεδίου/Γενικά
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650

).
Ο τρόπος αποθήκευσης του σχεδίου, αν δηλαδή
αποθηκεύεται μέσα στη βάση δεδομένων ή όχι, δεν επηρεάζεται και παραμένει
όπως είχε ορισθεί κατά την πρώτη εισαγωγή του στο έργο.

3.8 Κατηγορίες μετρήσεων XE "Κατηγορίες
μετρήσεων" XE "Επιλογές – εντολές έργου: κατηγορίες
μετρήσεων"
Με το κουμπί αυτό ορίζετε τις κατηγορίες στις οποίες θα ανήκουν οι μετρήσεις,
που κάνετε στα σχέδια του έργου σας.
Πιέστε το κουμπί
και στην οθόνη εμφανίζεται η λίστα με τις κατηγορίες
των μετρήσεων. Αλλάξτε την περιγραφή της προεπιλεγμένης κατηγορίας και
κάντε κλικ στο πεδίο πάνω από τη λίστα για να προσθέσετε νέα.

Οι κατηγορίες των μετρήσεων ορίζονται ανά έργο
και μπορεί να διαφέρουν από έργο σε έργο.

Η χρήση των κατηγοριών δεν είναι απαραίτητη, αλλά μπορεί
να διευκολύνει στην ταξινόμηση και οργάνωση των μετρήσεων (Βλέπε
Παράρτημα/ REF _Ref362869759 \h \* MERGEFORMAT Φίλτρα/ταξινόμηση
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650
), καθώς αποτελούν μια παράλληλη - ανεξάρτητη οργάνωση τους. Μπορείτε να
κατηγοριοποιήσετε τις μετρήσεις σας με διάφορους τρόπους όπως εργασίες
υπεργολάβων ή με δικά σας συνεργεία κλπ.

3.9 Παράμετροι μετρήσεων έργου XE "Τιμές
παραμέτρων έργου" XE "Επιλογές – εντολές έργου:
τιμές παραμέτρων"
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να τροποποιήσετε τις προεπιλεγμένες τιμές των
παραμέτρων της βιβλιοθήκης, που θέλετε να ισχύουν για όλες τις μετρήσεις του
τρέχοντος έργου.

Για να καταχωρίσετε νέες παραμέτρους πρέπει να επιλέξετε το κουμπί
και να μεταβείτε στις παραμέτρους της βιβλιοθήκης (Βλέπε Βιβλιοθήκη/
Παράμετροι
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650
).

3.10 Επανυπολογισμός XE "Επανυπολογισμός έργου"
XE "Επιλογές – εντολές έργου: επανυπολογισμός"
Με το κουμπί αυτό επανυπολογίζονται όλες οι μετρήσεις του έργου σε
περίπτωση, που εκ των υστέρων μεταβληθούν κάποια από τα αρχικά στοιχεία
υπολογισμού, όπως πχ. οι τιμές των παραμέτρων του έργου.

3.11 Προϋπολογισμός (Ctrl+Β) XE "Προϋπολογισμός"
XE "Επιλογές – εντολές έργου: προϋπολογισμός"
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να καταχωρίσετε τον προϋπολογισμό του έργου
σας, έτσι ώστε να συνδέετε απ’ ευθείας τις μετρήσεις που κάνετε στα σχέδια, με
τις εργασίες που αντιστοιχούν. Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε τη συντόμευση
Ctrl+Β.
Κάντε κλικ στο κουμπί
και στην οθόνη σας εμφανίζεται το παράθυρο
«Προϋπολογισμός».

Στον προϋπολογισμό καταχωρίστε την περιγραφή, τη μονάδα μέτρησης και την
τιμή μονάδος κάθε εργασίας.

Μπορείτε να προσθέσετε νέα εργασία και κατά τη
διάρκεια μιας μέτρησης (Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδος και τρόπος
μετρήσεων/Νέα εργασία XE "Νέα: εργασία"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650
).

Οι εργασίες του προϋπολογισμού μαζί με τις ποσότητες, που προκύπτουν από
τις μετρήσεις, τα σχέδια προέλευσης τους, καθώς και όποια άλλα από τα
στοιχεία επιλέγετε να βλέπετε (Βλέπε Παράρτημα/Φίλτρα/ταξινόμηση
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
), εμφανίζονται στην καρτέλα «Εργασίες» (Βλέπε Εργασίες
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

3.11.1 Αποθήκευση και κλείσιμο
XE "Κλείσιμο
προϋπολογισμού" XE "Επιλογές – εντολές
προϋπολογισμού: κλείσιμο"
Με το κουμπί αυτό κλείνετε το παράθυρο «Προϋπολογισμός» και ταυτόχρονα
αποθηκεύετε τα δεδομένα του.

3.11.2 Εισαγωγή προϋπολογισμού από Excel
XE
" Εισαγωγή προϋπολογισμού από Excel" XE
"Επιλογές – εντολές προϋπολογισμού: εισαγωγή
από Excel"
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να εισάγετε έναν προϋπολογισμό που είναι

καταχωρημένος σε αρχείο το Excel. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να
εξοικονομήσετε χρόνο για την καταχώριση του στο πρόγραμμα. Το αρχείο
πρέπει να έχει την παρακάτω γραμμογράφηση:
Περιγραφή

Μονάδα
μέτρησης

Τιμή

Μπορείτε στην πρώτη γραμμή του λογιστικού φύλλου να έχετε καταχωρίσει
τους τίτλους των στηλών.
Η γραμμή αυτή δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά την εισαγωγή. Συνεπώς, η
πρώτη γραμμή του φύλλου excel πρέπει, είτε να περιέχει τους τίτλους των
στηλών, είτε να είναι κενή. Σε περίπτωση που στην πρώτη γραμμή υπάρχει πχ.
το πρώτο κεφάλαιο και ακολουθούν οι εργασίες στις επόμενες, τότε δεν θα
εισαχθεί.
Σε περίπτωση που η δεύτερη γραμμή είναι εργασία και όχι κεφάλαιο
(γκρουπ εργασιών) τότε κατά την εισαγωγή από το Excel εμφανίζεται το
ακόλουθο μήνυμα:

Η εισαγωγή σταματάει στο σημείο που το πρόγραμμα θα συναντήσει την
πρώτη κενή γραμμή στο φύλλο του Excel. Μην αφήνετε κενές γραμμές μεταξύ
των εργασιών, των ομάδων κλπ.
Αν το αρχείο Excel περιέχει περισσότερα από ένα φύλλα (Tabs), εισάγεται
εκείνο που φαίνεται στο προσκήνιο -αν το ανοίξετε από το Excel- και μόνο
αυτό.
Οι περιγραφές του προϋπολογισμού έχουν όριο 500 χαρακτήρων. Τυχόν
μεγαλύτερες περιγραφές από το Excel περικόπτονται.
Ακολουθεί παράδειγμα ενός σωστά γραμμογραφημένου λογιστικού φύλλου
Excel για εισαγωγή:
Περιγραφή
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Χωματουργικά
Γενικές εκσκαφές γαιώδεις
Σκυροδέματα

ΜΜ

κμ

Τιμή
μονάδας

3,10

C12/15
C16/20
Η/Μ
Σιδηροκατασκευές
Λαμαρίνα μαύρη
Υδραυλικά
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος
Φ1/2"

κμ
κμ

30,00
36,00

χγρ

1,10

κμ

17,50

Οι γραμμές που περιέχουν κεφάλαια και ομάδες ξεχωρίζουν από το γεγονός ότι
οι στήλες μονάδα μέτρησης και τιμή μονάδας είναι κενές.
Η ιεραρχία των γκρουπ ορίζεται στη συνέχεια, αφού πρώτα γίνει η εισαγωγή, με
τη χρήση πχ. των κουμπιών
και
.
Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:

Η καταχώριση προϋπολογισμού με την χρήση της εισαγωγής από φύλλο
excel μπορεί να γίνει και σταδιακά. Τα στοιχεία από κάθε φύλλο excel
προστίθενται στο τέλος, μετά από τυχόν προϋπάρχουσες εργασίες.

3.11.3 Νέο γκρουπ/εργασία
XE " Επιλογές –
εντολές προϋπολογισμού: νέο γκρουπ/άρθρο " XE
"Νέο : γκρουπ/εργασία "
Με το κουμπί αυτό καταχωρείτε είτε ένα νέο γκρουπ είτε νέα εργασία κάτω
από το τρέχον γκρουπ. Τα γκρουπ και οι εργασίες συμβολίζονται με
και
αντίστοιχα ώστε να ξεχωρίζουν. Πληκτρολογήστε τον τίτλο κάθε γκρουπ, ενώ
στην περίπτωση εργασίας, συμπληρώστε εκτός από την περιγραφή, τη μονάδα
μέτρησης και την τιμή της.
Η ύπαρξη τουλάχιστον ενός γκρουπ πριν την
καταχώριση των εργασιών είναι απαραίτητη. Σε αντίθετη περίπτωση
εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τον συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl + G
για Νέο γκρουπ και Ctrl + H για Νέα εργασία.
Υπάρχει η δυνατότητα να μετακινήσετε εκ των υστέρων γκρουπ ή
εργασίες σε διαφορετική θέση. Προσθέστε (αν δεν υπάρχουν ήδη) το γκρουπ/
εργασία που επιθυμείτε και κατόπιν μετακινήστε τα, τοποθετώντας το δείκτη
του ποντικιού σας στο σύμβολο που τα χαρακτηρίζει (
ή
αντίστοιχα)
και σύροντάς τα στη θέση που θέλετε. Κατά την κίνηση αυτή εμφανίζονται τα
σύμβολα
,
,
. Τα γαλάζια βέλη
,
σας υποδεικνύουν την
κατεύθυνση της κίνησης προς τα πάνω ή κάτω αντίστοιχα, ενώ το πράσινο
τη θέση που θα λάβει. Με το σύμβολο
, το πρόγραμμα σας υποδεικνύει
τις θέσεις, όπου δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν μετακινήσεις. Επί πλέον,
με τα κουμπιά
μπορείτε, εκ των υστέρων, να αλλάξετε τη ιεραρχική
θέση των γκρουπ.

3.11.4 Διαγραφή γκρουπ/εργασίας
XE " Επιλογές
– εντολές προϋπολογισμού: διαγραφή γκρουπ/
άρθρου " XE "Διαγραφή: γκρουπ/άρθρου "
Με το κουμπί αυτό διαγράφετε το επιλεγμένο γκρουπ ή εργασία. Το πρόγραμμα
σας ζητά επιβεβαίωση κάθε φορά που επιλέγετε τη διαγραφή κάποιου γκρουπ/
εργασίας.

3.11.5 Μετακίνηση XE " Επιλογές – εντολές
προϋπολογισμού: μετακίνηση γκρουπ/άρθρου "
XE "Μετακίνηση: γκρουπ/άρθρου" αριστερά
, δεξιά
Με τα κουμπιά αυτά μπορείτε να μετακινήσετε τα γκρουπ κατά μία, ιεραρχικά
ανώτερη ή κατώτερη θέση αντίστοιχα, ώστε να δημιουργηθεί το «δένδρο» του
προϋπολογισμού.

Όταν βρίσκεστε σε επίπεδο εργασιών το συγκεκριμένα κουμπιά είναι
απενεργοποιημένα.

3.12 Βιβλιοθήκη XE "Βιβλιοθήκη"
Η βιβλιοθήκη περιέχει γενικά δεδομένα και στοιχεία που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε έργο. Αποτελεί μια βάση δεδομένων στην
οποία υπάρχουν αφενός μεν πρότυπα στοιχεία, που έχουν καταχωρηθεί από την
ALCONSOFT ως παραδείγματα, αφετέρου δε, δικά σας δεδομένα.

3.12.1 Παράμετροι XE "Παράμετροι βιβλιοθήκης"
XE " Βιβλιοθήκη: παράμετροι βιβλιοθήκης "
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να τροποποιήσετε ή να εισάγετε νέες γενικές
παραμέτρους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα στις παραστάσεις,
που υπεισέρχονται στον υπολογισμό των μετρήσεων και αφορούν σε όλα τα
έργα.

Δώστε την περιγραφή που επιθυμείτε. Δώστε επίσης κάποια τιμή, η οποία θα
αποτελεί την προεπιλογή σας για όλα τα έργα.
Οι παράμετροι συμβολίζονται αυτόματα με Pi όπου i ο αύξων αριθμός.
Χρησιμοποιείστε τις παραμέτρους αυτές όταν έχετε κάποια σταθερά μεγέθη, τα
οποία θέλετε να είναι εύκολο να αλλαχθούν γρήγορα, με μια κίνηση, όπως για
παράδειγμα το ύψος του ορόφου. Πρόκειται για σταθερές, που γνωρίζετε εκ των
προτέρων ότι θα εμφανισθούν πολλές φορές στις μετρήσεις και μπορεί να
χρειασθεί να αλλάξουν.
Οι περιγραφές των παραμέτρων αποθηκεύονται κεντρικά μαζί με τις
προεπιλεγμένες τιμές τους. Σε κάθε έργο οι τιμές των παραμέτρων μπορούν να

αλλάξουν με χρήση του κουμπιού «Παράμετροι μετρήσεων έργου» (Βλέπε
Γενικά/Παράμετροι μετρήσεων έργου XE "Τιμές παραμέτρων έργου" XE
"Επιλογές – εντολές έργου: τιμές παραμέτρων"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

3.12.2 Ειδικές μετρήσεις XE "Ειδικές μετρήσεις"
XE " Βιβλιοθήκη: ειδικές μετρήσεις "

Πρόκειται για μετρήσεις που καθορίζονται ελεύθερα από τον χρήστη και οι
οποίες εμφανίζονται ως Ειδικές μετρήσεις (Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία
εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ REF _Ref362870016 \h \*
MERGEFORMAT Ειδικές Μετρήσεις
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
). Ορίζοντας κατάλληλες παραμέτρους και τύπους υπολογισμού έχετε τη
δυνατότητα να «εκμεταλλευτείτε» τους βασικούς τύπους μετρήσεων και να
συνδέσετε τα αποτελέσματα με περισσότερες από μία εργασίες του
προϋπολογισμού.
Στην οθόνη εμφανίζεται παράθυρο με πρότυπες μετρήσεις-παραδείγματα της
ALCONSOFT. Μπορείτε να δημιουργήσετε όσες δικές σας μετρήσεις θέλετε.

Οι μετρήσεις αυτές αποθηκεύονται στη βιβλιοθήκη και είναι διαθέσιμες για
χρήση σε όλα τα έργα.

Νέα μέτρηση XE "Νέα: μέτρηση" XE " Ειδικές μετρήσεις: νέα
μέτρηση "

Με το κουμπί ‘Νέα μέτρηση’ εισάγετε μια νέα ειδική μέτρηση στη βάση
δεδομένων της βιβλιοθήκης. Στην οθόνη εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο:

Περιγραφή-Τύπος XE " Ειδικές μετρήσεις: περιγραφή-τύπος "
Δώστε την περιγραφή, που επιθυμείτε για τη νέα μέτρηση, πχ. ‘Σίδερα πλάκας’
και ορίστε τον τύπο της μέτρησης στον οποίο πρόκειται να βασισθεί: Τεμάχια,
Μήκος, Επιφάνεια ή Όγκος.
Παράμετροι XE " Ειδικές μετρήσεις: παράμετροι "
Ορίστε, αν θέλετε, παραμέτρους για τη συγκεκριμένη μέτρηση. Οι παράμετροι
της μέτρησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την πραγματοποίηση των
μετρήσεων, για την καταχώριση επιπλέον τιμών (εκτός δηλαδή από το
πρωτογενές αποτέλεσμα της μέτρησης), που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα.
Δώστε τον κωδικό της παραμέτρου έτσι όπως θα χρησιμοποιηθεί στις
παραστάσεις υπολογισμού των τελικών αποτελεσμάτων. Δώστε επίσης μια
σύντομη περιγραφή και την τιμή, που επιθυμείτε να αποτελεί την προεπιλογή
σας.
Τσεκάρετε την επιλογή ‘Μέτρηση σε σχέδιο’ σε περίπτωση που επιθυμείτε η
τιμή της συγκεκριμένης παραμέτρου να λαμβάνεται με επισήμανση μήκους
πάνω στο σχέδιο κατά τη διάρκεια της μέτρησης.

Η γραμμή επισήμανσης μιας παραμέτρου πάνω στο σχέδιο μπορεί να
μεταβληθεί και εκ των υστέρων, με μετακίνηση των κόμβων, που την ορίζουν.
Οι τιμές των μετρήσεων στις εργασίες μεταβάλλονται και αυτές αυτόματα.

Οι τιμές των παραμέτρων μπορούν να αλλάζουν
ανά υπομέτρηση (Βλέπε Σχέδια έργου/Ανάλυση μέτρησης XE "Ανάλυση
μέτρησης" XE "Μετρήσεις: ανάλυση "
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650
). Στο παράθυρο ανάλυσης της μέτρησης εμφανίζονται σε ξεχωριστή στήλη οι
τιμές των παραμέτρων, που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε υπομέτρηση.
Οι κωδικοί των παραμέτρων πρέπει να είναι στα
αγγλικά. Μπορούν να περιλαμβάνουν και αριθμούς, όχι όμως στην πρώτη θέση
του κωδικού. Επίσης δεν είναι αποδεκτοί ως κωδικοί παραμέτρων οι
χαρακτήρες R, L, A και P1, P2,…Pi επειδή χρησιμοποιούνται από το
πρόγραμμα για την απεικόνιση των αποτελεσμάτων και των γενικών
παραμέτρων, αντίστοιχα.
Χρησιμοποιείστε τον πλοηγό (navigator), που βρίσκεται στο κάτω μέρος
για να μεταβείτε από τη μία εγγραφή στην άλλη ή για να διαγράψετε κάποια
εγγραφή. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείστε τα κουμπιά
,
για μετάβαση
στην προηγούμενη και επόμενη εγγραφή, τα κουμπιά
,
για μετάβαση

στην προηγούμενη και επόμενη σελίδα, τα κουμπιά
,
για μετάβαση
στην πρώτη και στην τελευταία εγγραφή και τέλος το κουμπί
για να
διαγράψετε κάποια από τις εγγραφές.

Υπολογισμοί XE " Ειδικές μετρήσεις: υπολογισμοί "
Υπάρχει, προαιρετικά, η δυνατότητα καταχώρισης ενός ή περισσοτέρων τύπων
υπολογισμού για κάθε μέτρηση, προκειμένου να είναι έτοιμοι για χρήση κατά τη
διάρκεια πραγματοποίησης των μετρήσεων.
Ορίστε την περιγραφή και την παράσταση για τον υπολογισμό του
αποτελέσματος. Δώστε το αριστερό μόνον τμήμα της παράστασης, που
επιθυμείτε χωρίς το σύμβολο = (ίσον) στο τέλος, εισάγοντας αριθμούς
παραμέτρους και συναρτήσεις.
Χρησιμοποιείστε:
Αριθμούς (χωρίς διαχωριστικό χιλιάδων), με υποδιαστολή το κόμμα (,).
Παραμέτρους Pi, που έχετε ορίσει στη βιβλιοθήκη. Οι τιμές με τις οποίες
θα υπεισέλθουν στους υπολογισμούς θα είναι αυτές που ορίσατε για το
συγκεκριμένο έργο ‘(Βλέπε Γενικά/Παράμετροι μετρήσεων έργου XE
"Τιμές παραμέτρων έργου" XE "Επιλογές – εντολές έργου: τιμές
παραμέτρων"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F00520
).
Τα γράμματα R, L και A για να υποδηλώσετε το αποτέλεσμα της
μέτρησης (Result), το μετρούμενο μήκος (Length) ή η μετρούμενη
επιφάνεια (Area) αντίστοιχα. Σε περίπτωση μέτρησης επιφάνειας
το
πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα και το μήκος της περιμέτρου, ενώ σε
περίπτωση μέτρησης μήκους
(με polyline) γίνεται προσπάθεια
υπολογισμού και εμβαδού.
Τα σύμβολα των αριθμητικών πράξεων: συν +, πλην –, επί *, δια / και
ύψωση σε δύναμη ^.
Παρενθέσεις για να ομαδοποιήσετε τμήματα της παράστασης
Συναρτήσεις. Οι συναρτήσεις καταχωρούνται στην ίδια ακριβώς μορφή
που χρησιμοποιούνται και στο Excel.
Υπάρχουν πολλές από τις ευρέως χρησιμοποιούμενες συναρτήσεις του
Excel. Για την ακριβή σύνταξη τους δείτε το Παράρτημα. Μπορείτε επίσης να
δείτε και την βοήθεια στο Excel.
Μερικές από τις διαθέσιμες συναρτήσεις:

ABS ACOS ASIN ASINH ATAN ATAN2 CEILING COS COSH EXP FACT
FLOOR LOG ROUND SIGN SIN SINH SQRT TRUNC

Χρησιμοποιείστε τον πλοηγό (navigator) που βρίσκεται στο κάτω μέρος
για να μεταβείτε από τη μία εγγραφή στην άλλη ή για να διαγράψετε κάποια
εγγραφή. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείστε τα κουμπιά
,
για μετάβαση

στην προηγούμενη και επόμενη εγγραφή, τα κουμπιά
,
για μετάβαση
στην προηγούμενη και επόμενη σελίδα, τα κουμπιά
,
για μετάβαση
στην πρώτη και στην τελευταία εγγραφή και τέλος το κουμπί
για να
διαγράψετε κάποια από τις εγγραφές.

Επεξεργασία μέτρησης XE "Επεξεργασία μέτρησης" XE "
Ειδικές μετρήσεις: επεξεργασία μέτρησης "
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να ανοίξετε μία υπάρχουσα ειδική μέτρηση και να
την επεξεργαστείτε.

Διαγραφή μέτρησης XE "Διαγραφή: μέτρησης" XE " Ειδικές
μετρήσεις: διαγραφή μέτρησης "
Με το κουμπί αυτό διαγράφετε την επιλεγμένη ειδική μέτρηση από τη λίστα των
μετρήσεων σας.
Με τη διαγραφή χάνονται όλα τα στοιχεία της ειδικής
μέτρησης και ΔΕΝ είναι δυνατόν να ανακτηθούν! Προσέξτε πολύ πριν
προχωρήσετε!

Αναπαραγωγή μέτρησης
XE "Επεξεργασία μέτρησης" XE "
Ειδικές μετρήσεις: επεξεργασία μέτρησης "
Με το κουμπί αυτό αναπαράγεται η επιλεγμένη εδική μέτρηση και προστίθεται
στη λίστα. Μπορείτε κατόπιν να την ανοίξετε και να την επεξεργαστείτε.

3.13 Ρυθμίσεις

XE "Εργαλεία"

3.13.1 Παράμετροι τεκμηρίωσης μετρήσεων

Με την επιλογή αυτή του κουμπιού «Ρυθμίσεις» εμφανίζεται παράθυρο όπου
μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορες παραμέτρους που χρησιμοποιούνται στη
τεκμηρίωση των μετρήσεων όπως χρώματα, πλάτη στηλών, εμφάνιση τύπων
μετρήσεων και άλλα. (Βλέπε Τεκμηρίωση μετρήσεων
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

3.13.2 Επιλογή Βάσης Δεδομένων XE " Εργαλεία:
επιλογή βάσης δεδομένων "
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο ή/και τη βάση δεδομένων
αποθήκευσης των έργων σας. Στην οθόνη εμφανίζεται παράθυρο της μορφής:

Αν το ExtrAXION είναι ρυθμισμένο να χρησιμοποιεί SQL server ως βάση
δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε κάποια άλλη υπάρχουσα βάση δεδομένων ή
να δημιουργήσετε νέα. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τον τρόπο
αποθήκευσης των έργων σας από SQL server σε τοπικές βάσεις δεδομένων,
αρχεία τύπου .sdf πατώντας το κουμπί Αλλαγή σε τοπική ΒΔ.
Αν το ExtrAXION είναι ρυθμισμένο να χρησιμοποιεί τοπικές βάσεις δεδομένων
(αποθήκευση έργων σε αρχεία τύπου .sdf) μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο

αποθήκευσης σε SQL server.

Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή SQL server.
Αν έγινε εγκατάσταση του SQL Server Express με την τυπική διαδικασία
τότε στο πεδίο Διακομιστής συμπληρώστε ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
\SQLEXPRESS. Για να βρείτε το όνομα του υπολογιστή σας από το μενού
έναρξη, κάντε δεξί κλικ στο ‘Ο Υπολογιστής μου’ και επιλέξτε ιδιότητες.
Επιλέξτε να βλέπετε το ‘Όνομα Υπολογιστή’ και αντιγράψτε το Πλήρες όνομα
υπολογιστή. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν στο τέλος του ονόματος υπάρχει τελεία
αντιγράψτε το όνομα μέχρι την τελεία. Αν ο υπολογιστής είναι σε δίκτυο
αντιγράψτε μόνο το όνομα του υπολογιστή σας και όχι του δικτύου πχ. στο
delltg.ALCONSOFT.local, το όνομα του υπολογιστή είναι το ‘delltg’. Κάντε
επικόλληση το όνομα στο πεδίο Διακομιστής και στη συνέχεια πληκτρολογήστε
\SQLEXPRESS πχ. delltg\SQLEXPRESS.
Σε περίπτωση που έχετε προμηθευτεί το ExtrAXION με αδειοδότηση
μέσω server για ταυτόχρονη χρήση από οποιουσδήποτε -μέχρι ΧΧ τον αριθμόχρήστες στο εταιρικό δίκτυο τότε το πεδίο Διακομιστής είναι κλειδωμένο.
(Περίπτωση concurrent users όπου ΧΧ ο αριθμός των αδειών που έχουν
αγορασθεί)
Ορίστε κατόπιν τον χρήστη με τον οποίο θα συνδεθείτε στον SQL server και
πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του.
Αν η εγκατάσταση του SQL Server έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες της

ALCONSOFT τότε στο πεδίο Χρήστης πληκτρολογήστε sa και στο πεδίο
Κωδικός χρήστη τον κωδικό χρήστη που δώσατε κατά την εγκατάσταση του
SQL Server, συνήθως τον αριθμό 7.
Στην Επιλογή Βάσης Δεδομένων αν επιλέξετε «Νέα» πληκτρολογήστε το όνομα
της βάσης στο πεδίο Όνομα ΒΔ. Η βάση δεδομένων δημιουργείται στον SQL
server και θα χρησιμοποιείται ως προεπιλεγμένη ΒΔ.
Αν επιλέξετε «Υπάρχουσα» διαλέξτε από τη λίστα τη ΒΔ που επιθυμείτε.
Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε το κουμπί Ανανέωση Βάσεων Δεδομένων για να
ενημερωθεί η λίστα με τις τυχόν υφιστάμενες βάσεις δεδομένων.
Τέλος, πατήστε ΟΚ και στην οθόνη εμφανίζεται:

Παρατηρήστε ότι στον τίτλο του παραθύρου
φαίνεται το όνομα της τρέχουσας βάσης δεδομένων.

3.13.3 Χρήστες XE "Χρήστες" XE " Εργαλεία:
χρήστες "
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να καταχωρίσετε νέους χρήστες και να
επεξεργαστείτε τα στοιχεία τους με τα αντίστοιχα κουμπιά, εφόσον κατά την
είσοδο στο πρόγραμμα χρησιμοποιήσατε τα στοιχεία του administrator (αρχικά
χρήστης 1).

Όταν χρησιμοποιείτε βάση δεδομένων ConstrAXION οι επιλογές
‘Χρήστες’ και ‘Τροποποίηση στοιχείων χρήστη’ δεν φαίνονται. Μπορείτε όμως
να επεξεργαστείτε τους χρήστες και τα στοιχεία τους μέσα από το
ConstrAXION.

Νέος χρήστης

XE "Χρήστες:νέος χρήστης"

Στην οθόνη εμφανίζεται παράθυρο με τα απαιτούμενα στοιχεία δημιουργίας
νέου χρήστη.

Χρήστης XE "Χρήστες:νέος χρήστης" (User ID)
Πληκτρολογήστε το συνθηματικό όνομα του νέου χρήστη.

Όνομα χρήστη XE "Χρήστες:όνομα χρήστη" (Name)
Πληκτρολογήστε το πλήρες όνομα του νέου χρήστη.

Κωδικός χρήστη XE "Χρήστες:κωδικός χρήστη" (User
password)

Πληκτρολογήστε τον κωδικό του νέου χρήστη.

Επανάληψη κωδικού χρήστη XE "Χρήστες:επανάληψη κωδικού
" για επιβεβαίωση
Πληκτρολογήστε και πάλι τον κωδικό του νέου χρήστη για επιβεβαίωση.
Πιέστε το κουμπί Συνέχεια και ο χρήστης που προσθέσατε εμφανίζεται στη
λίστα των Χρηστών.

Επεξεργασία στοιχείων χρήστη XE "Χρήστες: επεξεργασία
στοιχείων χρήστη"
Στην οθόνη εμφανίζεται παράθυρο με τα τρέχοντα στοιχεία του χρήστη που
επιλέξατε να επεξεργαστείτε.

Χρήστης XE "Χρήστες:νέος χρήστης" (User ID)
Πληκτρολογήστε το νέο συνθηματικό όνομα του επιλεγμένου χρήστη.

Όνομα χρήστη XE "Χρήστες:όνομα χρήστη" (Name)
Πληκτρολογήστε το νέο πλήρες όνομα του επιλεγμένου χρήστη.

Κωδικός χρήστη XE "Χρήστες:κωδικός χρήστη" (User
password)
Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό του επιλεγμένου χρήστη.

Επανάληψη κωδικού χρήστη XE "Χρήστες:επανάληψη κωδικού
" για επιβεβαίωση
Πληκτρολογήστε και πάλι τον νέο κωδικό του επιλεγμένου χρήστη για
επιβεβαίωση.
Πιέστε το κουμπί Συνέχεια και στη λίστα των Χρηστών εμφανίζεται ο
επιλεγμένος χρήστης με τα τροποποιημένα του στοιχεία.

XE "Χρήστες:
τροποποίηση στοιχείων χρήστη"

3.13.4

Τροποποίηση στοιχείων χρήστη

Στην οθόνη εμφανίζεται παράθυρο με τα στοιχεία του τρέχοντος χρήστη.

Χρήστης XE "Χρήστες:νέος χρήστης" (User ID)
Πληκτρολογήστε το νέο συνθηματικό όνομα του τρέχοντος χρήστη.

Όνομα χρήστη XE "Χρήστες:όνομα χρήστη" (Name)
Πληκτρολογήστε το νέο πλήρες όνομα του τρέχοντος χρήστη.

Κωδικός χρήστη XE "Χρήστες:κωδικός χρήστη" (User
password)
Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό του τρέχοντος χρήστη.

Επανάληψη κωδικού χρήστη XE "Χρήστες:επανάληψη κωδικού
" για επιβεβαίωση
Πληκτρολογήστε και πάλι τον νέο κωδικό του τρέχοντος χρήστη για
επιβεβαίωση.
Πιέστε το κουμπί Συνέχεια και στη λίστα των Χρηστών εμφανίζεται ο τρέχων
χρήστης με τα τροποποιημένα του στοιχεία.

3.13.5 Επιλογή γλώσσας
Με την επιλογή αυτή του κουμπιού «Ρυθμίσεις» εμφανίζεται παράθυρο, όπου
μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα του περιβάλλοντος εργασίας πχ. μεταξύ
Ελληνικών και Αγγλικών. Αν αλλάξετε τη γλώσσα, θα πρέπει να κλείσετε το
πρόγραμμα και να το ξανατρέξετε για να ισχύσει η αλλαγή.

3.14 Βοήθεια XE "Βοήθεια"
3.14.1 Βοήθεια
Επιλέξτε Βοήθεια και τότε στην οθόνη εμφανίζεται παράθυρο βοήθειας του
προγράμματος:

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα, είτε από τον
πίνακα περιεχομένων, είτε με τη χρήση του ευρετηρίου.

3.14.2 Εξαγωγή καταχωρήσεων γεγονότων
Με την επιλογή αυτή εξάγετε όλες τις καταχωρήσεις του αρχείου καταγραφής
γεγονότων. Τα δεδομένα εξάγονται σε ένα αρχείο τύπου .dat ώστε να το
αποστείλετε στην ALCONSOFT για τον εντοπισμό και την επίλυση
προβλημάτων που τυχόν έχουν προκύψει κατά τη χρήση του προγράμματος.

3.14.3 Πληροφορίες για το ExtrAXION XE
"Βοήθεια:Πληροφορίες για το ExtrAXION" XE
"Έκδοση ExtrAXION"
Επιλέξτε πληροφορίες για το ExtrAXION και τότε στην οθόνη εμφανίζεται
παράθυρο με πληροφορίες για την εγκατεστημένη τρέχουσα έκδοση του
προγράμματος και τον σειριακό αριθμό.

Τέλος μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με την άδεια τελικού χρήστη
κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο.

4 Σχέδια έργου XE "Σχέδια έργου"

Σε κάθε έργο έχετε τη δυνατότητα καταχώρισης πολλών σχεδίων, που μπορεί να
είναι είτε διανυσματικά είτε αρχεία εικόνας, που προέρχονται πχ. από
σκανάρισμα τυπωμένων σε χαρτί σχεδίων. Τα αρχεία εικόνας αντιγράφονται και
αποθηκεύονται μέσα στο αρχείο του έργου, ενώ για διανυσματικά σχέδια
υπάρχει δυνατότητα είτε να αποθηκευτούν αντίγραφα τους είτε να
δημιουργηθούν εξωτερικές αναφορές, ώστε οι μετρήσεις να συνδεθούν με
σχέδια που βρίσκονται στον υπολογιστή σας που πιθανόν να ανανεώνονται.
Κάτω από κάθε σχέδιο έργου δημιουργείτε ένα ή περισσότερα φύλλα
μετρήσεων, που μπορούν να χαρακτηριστούν ως τα «ριζόχαρτα» πάνω στα
οποία αποτυπώνονται οι μετρήσεις. Σε κάθε φύλλο μπορείτε, κατόπιν, να
καταχωρίσετε όσες μετρήσεις θέλετε.
Με τον τρόπο αυτό, σε κάθε έργο δημιουργείται ένα ιεραρχικό «δένδρο», που
μπορεί να περιλαμβάνει απεριόριστο αριθμό σχεδίων, φύλλων μετρήσεων και
μετρήσεων. Με τον δενδροειδή αυτό τρόπο οργάνωσης δεν επηρεάζονται τα
αρχικά σχέδια καθ’ όσον οι μετρήσεις γίνονται πάνω στα φύλλα και, το
κυριότερο, έχετε καλύτερη εποπτεία των σχεδίων και μετρήσεων σας.
Στις στήλες της δενδροειδούς λίστας της καρτέλας «Σχέδια» φαίνονται η
περιγραφή, το χρώμα, το αποτέλεσμα της μέτρησης με τη μονάδα μέτρησης και
αν αυτή είναι ενεργή ή όχι. Μπορείτε να ταξινομείτε το περιεχόμενο της λίστας
με βάση αυτά τα πεδία (Βλέπε Παράρτημα/Φίλτρα/ταξινόμηση
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) κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη επικεφαλίδα.
Αν κάνετε ταξινόμηση με βάση τη στήλη Περιγραφή, ταξινομούνται
αλφαβητικά πρώτα τα σχέδια, κατόπιν τα φύλλα μετρήσεων κάθε σχεδίου και,
τέλος, οι μετρήσεις κάθε φύλλου. Τα σχέδια, τα φύλλα και οι μετρήσεις που
προστίθενται ή αλλάζουν ονομασία ακολουθούν αυτόματα την ταξινόμηση. Αν
γίνει μετονομασία πχ. μιας μέτρησης, αυτή μπορεί να αλλάξει θέση.
Μπορείτε να συμπτύξετε ή να αναπτύξετε το
δένδρο των σχεδίων με τις μετρήσεις τους, κάνοντας δεξί κλικ μέσα στην
καρτέλα «Σχέδια».
Ανάπτυξη
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να αναπτύξετε πλήρως το δένδρο του
προϋπολογισμού ώστε να φαίνονται όλα τα γκρουπ, οι εργασίες και οι

μετρήσεις.
Μπορείτε να αναπτύξετε μέρος μόνον του συνολικού δένδρου κάνοντας
κλικ στο 4, που βρίσκεται αριστερά από τα γκρουπ ή τις εργασίες, όταν αυτά
είναι συνεπτυγμένα.
Σύμπτυξη
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να συμπτύξετε πλήρως το δένδρο του
προϋπολογισμού, ώστε να φαίνονται μόνο τα γκρουπ του 1ου επιπέδου.
Μπορείτε να συμπτύξετε μέρος μόνον του συνολικού δένδρου κάνοντας
κλικ στο 6, που βρίσκεται αριστερά από τα γκρουπ ή τις εργασίες, όταν αυτά
είναι ανεπτυγμένα.

Για τη διαχείριση των σχεδίων, φύλλων μετρήσεων και μετρήσεων της καρτέλας
«Σχέδια» χρησιμοποιείτε τα κουμπιά της γραμμής εντολών αυτής της καρτέλας.

4.1 Προσθήκη σχεδίου(-ων) XE "Προσθήκη:
σχεδίου" XE "Νέο : σχέδιο " XE "Σχέδιο :
προσθήκη"
Με το κουμπί αυτό προσθέτετε νέα σχέδια στο έργο. Στην οθόνη σας
εμφανίζεται παράθυρο για την επιλογή του πρωτότυπου σχεδίου, που θα
αποτελέσει το υπόβαθρο των φύλλων μετρήσεων πάνω στα οποία θα κάνετε τις
μετρήσεις σας.

Πατήστε Επιλογή σχεδίου και επιλέξτε μεταξύ διανυσματικών αρχείων τύπου
dwg, dxf, dgn, emf, wmf, XE "Διανυσματικά Αρχεία dwg, dxf, dgn, emf, wmf"
αρχείων εικόνων τύπου bmp, gif, jpg, tif, ico, png και αρχείων τύπου pdf XE
"Αρχεία εικόνων bmp, gif, jpg, tif, ico, png" . Επιλέξτε το σχέδιο που επιθυμείτε
με διπλό κλικ ή πατήστε ΟΚ. Αν θέλετε να εισάγετε περισσότερα από ένα
σχέδια επιλέξτε τα κρατώντας πατημένο το CTRL ή το SHIFT και πατήστε
ΟΚ.
Το όνομα του επιλεγμένου αρχείου δίνεται και ως αρχική τιμή στο Όνομα του
σχεδίου, με το οποίο εμφανίζεται στο δένδρο σχεδίων, φύλλων μετρήσεων και
μετρήσεων, μπορείτε όμως και να το αλλάξετε.

Η δυνατότητα αλλαγής των ονομάτων των σχεδίων δεν υπάρχει στην
περίπτωση ταυτόχρονης εισαγωγής περισσότερων αρχείων. Αν επιθυμείτε να
αλλάξετε τα ονόματα τους μπορείτε να τα επεξεργαστείτε εκ των υστέρων.
(Βλέπε Ιδιότητες σχεδίου XE "Στοιχεία σχεδίου" XE "Σχέδιο : στοιχεία"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650
)
Τσεκάρετε το κουτί ελέγχου «Αποθήκευση σχεδίου(-ων) στο αρχείο του έργου»,
εκτός αν θέλετε να γίνεται χρήση των πρωτότυπων σχεδίων ως υποβάθρων με
την μέθοδο εξωτερικής αναφοράς.
Στην περίπτωση που στα εισαγόμενα σχέδια υπάρχουν και αρχεία εικόνας
τότε γίνεται υποχρεωτικά αποθήκευση τους στο αρχείο του έργου, ανεξάρτητα

από το αν είναι τσεκαρισμένο το κουτί ελέγχου «Αποθήκευση σχεδίου(-ων) στο
αρχείο του έργου».
Αν κάποιο από τα επιλεγμένα αρχεία είναι τύπου
pdf και έχει περισσότερες από μία σελίδες τότε κάθε σελίδα εισάγεται ως
διαφορετικό σχέδιο με ονομασία, που αποτελείται από το όνομα του σχεδίου,
που δώσατε και την επέκταση _1, _2 κλπ.
Αν επιλέξετε να εισάγετε ένα μόνο αρχείο τύπου
pdf, το οποίο έχει περισσότερες από μία σελίδες τότε εμφανίζεται το παρακάτω
παράθυρο:

Επιλέξτε τη σελίδα που θέλετε να εισάγετε από το συγκεκριμένο αρχείο.
Μπορείτε επίσης να κάνετε προεπισκόπηση ώστε να επιλέξετε αυτή που
επιθυμείτε.
Στην περίπτωση χρήσης του σχεδίου με εξωτερική
αναφορά, αν για οποιοδήποτε λόγο γίνει κάποια αλλαγή στο πρωτότυπο αρχείο,
αυτή θα εμφανίζεται και στο έργο ως αλλαγή μόνον όμως του σχεδίου! Τα
φύλλα μετρήσεων δεν επηρεάζονται και είναι πιθανόν να χρειάζονται
διορθώσεις προκειμένου να ταιριάζουν με τη νέα εκδοχή του πρωτοτύπου
σχεδίου.
Μετά την επιλογή και προσθήκη των σχεδίων, αυτά προστίθενται στο δένδρο
των σχεδίων και παράλληλα δημιουργείται αυτόματα ένα φύλλο μετρήσεων με
το ίδιο όνομα για το καθένα από αυτά. Το φύλλο μετρήσεων προστίθεται ως ο
πρώτος υπο-κλάδος του σχεδίου και ταυτόχρονα ανοίγει το αντίστοιχο
παράθυρο μετρήσεων με το σχέδιο που επιλέξατε.
Με την προσθήκη του νέου σχεδίου εμφανίζεται μήνυμα, που σας καθοδηγεί για
τις αρχικές ρυθμίσεις, που χρειάζεται να κάνετε γι’ αυτό. Αν πρόκειται για

αρχείο εικόνας πρέπει πρώτα απ' όλα να το περιστρέψετε ώστε να οριζοντιωθεί,
εφόσον απαιτείται, και κατόπιν να ορίσετε την κλίμακα και το σημείο αναφοράς
για την ορθή αντιγραφή των μετρήσεων από σχέδιο σε σχέδιο.

Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες με τη σειρά που
περιγράφονται.
Στην περίπτωση διανυσματικού αρχείου απαιτείται ο ορισμός κλίμακας μόνο
εάν το σχέδιο δεν έχει σχεδιαστεί σε κλίμακα 1:1 ή εάν επιθυμείτε την αλλαγή
της μονάδας μέτρησης πχ. από mm σε m, ο ορισμός των θέσεων των φακέλων
που βρίσκονται τα σχετικά σχέδια (XREF) -αν υπάρχουν- και το σημείο
αναφοράς για την ορθή αντιγραφή των μετρήσεων. Μπορείτε επίσης να κάνετε
και περιστροφή του σχεδίου, αν το επιθυμείτε.

Όλες οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται στο παράθυρο ιδιοτήτων σχεδίου
(Βλέπε Σχέδια έργου/Ιδιότητες σχεδίου XE "Στοιχεία σχεδίου" XE "Σχέδιο :
στοιχεία"
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) όπου, αν θέλετε, μπορείτε επίσης να αλλάξετε την περιγραφή του σχεδίου και
τη μονάδα μέτρησης, να ορίσετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων, το χρώμα
του φόντου, την κλίμακα κλπ.
Κατά την ταυτόχρονη πρόσθεση περισσότερων
του ενός σχεδίων, αυτά δεν ανοίγουν αυτόματα. Στην περίπτωση αυτή τα
παραπάνω παράθυρα εμφανίζονται όταν τα σχέδια ανοιχθούν για πρώτη φορά.
Ο χειρισμός πολύ μεγάλων σχεδιαστικών αρχείων
είναι δυσχερής ακόμα και σε ισχυρούς υπολογιστές. Συνιστάται επομένως, τα
αρχεία σχεδίων πολύ μεγάλου μεγέθους, να μετατρέπονται σε μικρότερα, πχ. με
αφαίρεση διαφόρων πρόσθετων, που ενδεχομένως υπάρχουν, αλλά δεν είναι

απαραίτητα για τις μετρήσεις.

4.2 Ιδιότητες σχεδίου XE "Στοιχεία σχεδίου" XE
"Σχέδιο : στοιχεία"
Με το κουμπί αυτό εμφανίζεται παράθυρο, στο οποίο είναι συγκεντρωμένα όλα
τα βασικά στοιχεία του σχεδίου του τρέχοντος φύλλου μετρήσεων. Στο κάτω
τμήμα του πλαισίου αναγράφεται σύντομη περιγραφή της εκάστοτε επιλεγμένης
ιδιότητας. Οι ιδιότητες του σχεδίου είναι οργανωμένες σε ομάδες:

4.2.1 Γενικά
Μπορείτε να δείτε, να ορίσετε ή να αλλάξετε τις παρακάτω ιδιότητες:
Την περιγραφή/ονομασία του (ως προεπιλογή υπάρχει το όνομα του
αρχείου του σχεδίου χωρίς την επέκταση του).
Να δείτε τη διαδρομή από την οποία έγινε η εισαγωγή του πρωτότυπου
σχεδίου, καθώς και αν αυτό βρίσκεται μέσα στο έργο ή εξωτερικά σε
κάποιο φάκελο. Δεν είναι δυνατό να αλλάξουν αυτές οι δύο ιδιότητες.
Τις διαδρομές όπου βρίσκονται τυχόν εξωτερικά αρχεία σχεδίων XREF.
Ο διαχωρισμός των διαδρομών γίνεται με το σύμβολο ‘;’ (ελληνικό
ερωτηματικό).
Το σύστημα μονάδων που χρησιμοποιείται στις μετρήσεις. Υπάρχουν οι
επιλογές Metric (decimal), US Engineering, US Architectural.
Τη μονάδα μήκους με βάση την οποία θα γίνονται οι μετρήσεις (ως
προεπιλογή υπάρχουν τα μέτρα στο μετρικό σύστημα και τα πόδια στα US
Engineering και US Architectural).
Την ακρίβεια για τους υπολογισμούς, ορίζοντας τον αριθμό των
σημαντικών δεκαδικών ψηφίων (ως προεπιλογή υπάρχει το 2).
Το χρώμα του φόντου.

Ορισμένα διανυσματικά σχέδια έχουν μονάδα
μήκους διαφορετική από το μέτρο πχ. ηλεκτρομηχανολογικά με μονάδα το mm.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιλέξετε την ίδια μονάδα μήκους με το
σχέδιο ή να ορίσετε κλίμακα διάφορη του 1:1.

4.2.2 Κλίμακα XE "Καθορισμός κλίμακας" XE
"Σχέδιο : καθορισμός κλίμακας"
Με τον ορισμό της κλίμακας XE "Καθορισμός της κλίμακας σε σχέδιο"
εξαλείφετε τυχόν αλλοιώσεις λόγω σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης κατά το
σκανάρισμα ή τη φωτοτύπηση και έτσι οι μετρήσεις σας θα ανταποκρίνονται
στις πραγματικές διαστάσεις

Σε αρχεία εικόνας:
Κάντε κλικ στο πεδίο Κλίμακα και επιλέξτε «Καθορισμός κλίμακας στο
σχέδιο» από το αναπτυσσόμενο μενού.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται, καθορίστε πάνω στο σχέδιο δύο σημεία που
ορίζουν ένα συγκεκριμένο μήκος. Μόλις ορίσετε το δεύτερο σημείο,
εμφανίζεται το παράθυρο:

Πληκτρολογήστε το μήκος, που έχετε καθορίσει πάνω στο σχέδιο και πιέστε
ΟΚ οπότε η κλίμακα εμφανίζεται πάνω στο σχέδιο. Κάντε κλικ στο κουμπί
Ενημέρωση και Κλείσιμο για να αποθηκευτεί η νέα κλίμακα. Αν επιλέξετε
«Επαναφορά» από το μενού, τότε η κλίμακα παίρνει την τιμή που είχε πριν τον
ορισμό της (1:1).
Τα αρχεία εικόνας μπορεί να αλλοιωθούν «τέντωμα»
κατά το σκανάρισμα με αποτέλεσμα η κλίμακα κατά τον άξονα x και y να
διαφοροποιείται. Γι’ αυτό πρέπει να καθορίσετε την κλίμακα και κατά τον
κατακόρυφο άξονα. Γενικά, όταν ορίζετε κλίμακα μπορείτε να μετακινηθείτε
μόνο κατακόρυφα ή οριζόντια.

Σε διανυσματικά σχέδια:
Κάντε κλικ στο πεδίο Κλίμακα και επιλέξτε «Καθορίστε την κλίμακα» από το
αναπτυσσόμενο μενού.

Μπορείτε να:
Πληκτρολογήσετε την κλίμακα.
Επιλέξετε μία έτοιμη κλίμακα (1:1000, 1:100, 1:10) από το
αναπτυσσόμενο μενού.
Καθορίσετε τη κλίμακα πάνω στο σχέδιο, όπως στα αρχεία εικόνας.
Αν δε θέλετε να φαίνονται οι διαστάσεις βάσει των
οποίων έγινε ο ορισμός της κλίμακας ξετσεκάρετε το σχετικό κουτί ελέγχου

Ορίστε τον αριθμό των σημαντικών δεκαδικών
ψηφίων για την ακρίβεια στον υπολογισμό της κλίμακας (ως προεπιλογή
υπάρχει το 4).

Προκειμένου να επιτύχετε τη μέγιστη δυνατή
ακρίβεια στους υπολογισμούς προτείνεται η χρήση των εργαλείων ζουμ και
μεγεθυντικού φακού (Βλέπε Βοηθητικά Εργαλεία μέτρησης
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650
) και η επιλογή όσο το δυνατόν μεγαλύτερης διάστασης επί του σχεδίου.
Ο ορισμός της κλίμακας έχει νόημα στην περίπτωση αρχείων
εικόνων, καθώς και σε διανυσματικά σχέδια που έχουν σχεδιασθεί (ΟΧΙ
ΤΥΠΩΘΕΙ) σε κλίμακα διάφορη του 1:1.
Σε διανυσματικά σχέδια δεν μπορείτε να καθορίσετε την
κλίμακα πάνω στο σχέδιο και κατά τον οριζόντιο και κατά τον κατακόρυφο
άξονα. Φυλάσσεται μόνο το τελευταίο «καλιμπράρισμα».
Αν αλλάξετε τον τύπο μονάδων ή τη μονάδα μήκους
σε ένα σχέδιο, τότε η κλίμακα επαναφέρεται αυτομάτως στην τιμή 1:1. Στην
περίπτωση αυτή, οι μετρήσεις που έχετε κάνει δεν ισχύουν πλέον και πρέπει να
επαναληφθούν.

4.2.3 Σημείο αναφοράς XE "Καθορισμός σημείου
αναφοράς" XE "Σχέδιο : καθορισμός σημείου
αναφοράς"
Με τον ορισμό σημείου αναφοράς XE "Καθορισμός κλίμακας" XE "Σχέδιο :
καθορισμός κλίμακας" μπορείτε να ορίσετε το σημείο (0,0) των συντεταγμένων
πάνω στο σχέδιο. Μπορείτε είτε να πληκτρολογήσετε τις συντεταγμένες στα
πεδία X και Y, είτε να ορίσετε το σημείο αναφοράς (0,0) πάνω στο σχέδιο με
κλικ στις τρείς τελείες … του πεδίου Συντεταγμένες σημείου αναφοράς. Αν
θέλετε να είναι ορατοί οι άξονες του σημείου αναφοράς, που ορίσατε πάνω στο
σχέδιο τσεκάρετε το σχετικό κουτί ελέγχου.
Ορίστε το αντίστοιχο σημείο αναφοράς και στα
υπόλοιπα σχέδια, στα οποία επιθυμείτε να αντιγράψετε τις μετρήσεις,
προκειμένου να τοποθετηθούν στην ίδια θέση με το σχέδιο, από το οποίο

προέρχονται. Σε περίπτωση πχ. που ο αρχιτέκτων μηχανικός έχει αλλάξει το
σημείο αναφοράς (0,0) σε κάποια από τα σχέδια τότε αν αυτό δεν
επανακαθορισθεί, είναι πιθανό κατά την επικόλληση οι μετρήσεις να βρεθούν
σε τελείως άσχετη θέση!

4.2.4 Περιστροφή
Με την περιστροφή ενός σχεδίου μπορείτε να αλλάξετε τον προσανατολισμό
του ώστε να εμφανίζεται σωστά κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. Για να
περιστρέψετε ένα σχέδιο κάντε κλικ στο πεδίο «Περιστροφή σε μοίρες» και
επιλέξτε τις τρεις τελείες ….
Εμφανίζεται ένα παράθυρο, στο οποίο επισημαίνετε πάνω στο σχέδιο μια
γραμμή που θέλετε να γίνει οριζόντια μετά την περιστροφή.
Η περιστροφή ενός σχεδίου πρέπει να γίνει πριν
ορίσετε την κλίμακα και πριν την καταχώριση οποιασδήποτε μέτρησης.
Προκειμένου να οριζοντιώσετε και να
περιστρέψετε ένα σχέδιο κατά 90 μοίρες με μία κίνηση, επιλέξτε κατά την
οριζοντίωση μία κατακόρυφη γραμμή που θέλετε να γίνει κατακόρυφη αντί για
οριζόντια. Επισημαίνεται ότι για την περιστροφή έχει σημασία και η φορά
σχεδίασης της γραμμής οριζοντίωσης.

4.2.5 Λεπτομέρειες φύλλου
Αναγράφεται το όνομα του τρέχοντος φύλλου μετρήσεων, το οποίο μπορείτε να
αλλάξετε. Εμφανίζεται μόνο αν πατήσετε το κουμπί «Ιδιότητες σχεδίου
»
έχοντας επιλεγμένο το φύλλο μετρήσεων
αντί για ολόκληρο το σχέδιο.

4.3 Νέο φύλλο μετρήσεων
σχεδίου"

XE "Άνοιγμα

Με το κουμπί αυτό προσθέτετε νέα φύλλα μετρήσεων στο δένδρο των σχεδίων.
Εμφανίζεται παράθυρο με τη λίστα των σχεδίων, που έχετε εισάγει στο έργο.
Επιλέξτε το σχέδιο, στο οποίο θέλετε να δημιουργήσετε το φύλλο μετρήσεων
και πληκτρολογήστε το όνομα του νέου φύλλου.

Πατώντας ΟΚ το νέο φύλλο μετρήσεων δημιουργείται και εμφανίζεται κάτω
από το σχέδιο του στο ιεραρχικό δένδρο της καρτέλας «Σχέδια». Παράλληλα,
στο δεξί μέρος της οθόνης, ανοίγει το αντίστοιχο παράθυρο μετρήσεων.

4.4 Άνοιγμα φύλλου μετρήσεων XE "Άνοιγμα
σχεδίου"
Με το κουμπί αυτό ανοίγετε το φύλλο μετρήσεων που είναι επιλεγμένο στο
δένδρο των σχεδίων σε ένα νέο παράθυρο μετρήσεων στο δεξί τμήμα της
οθόνης. Μπορείτε να έχετε ανοιχτά όσα φύλλα μετρήσεων και από όσα σχέδια
επιθυμείτε. Κάθε παράθυρο μετρήσεων διαθέτει σελιδοδείκτη με τον τίτλο του
φύλλου μετρήσεων.
Μπορείτε επίσης, να ανοίξετε ένα φύλλο
μετρήσεων κάνοντας διπλό κλικ πάνω στον τίτλο του ή σε οποιαδήποτε από τις
μετρήσεις του. Αν το παράθυρο του φύλλου μετρήσεων είναι ήδη ανοιχτό τότε
αυτό γίνεται τρέχον. Για να κλείσετε ένα παράθυρο μετρήσεων κάντε κλικ στο
x που βρίσκεται στο δεξί μέρος του σελιδοδείκτη του.
Για καλύτερη εποπτεία, το φύλλο μετρήσεων και
οι μετρήσεις του εκάστοτε τρέχοντος παράθυρου μετρήσεων επισημαίνονται
πάνω στο δένδρο των σχεδίων με γκρι χρώμα. Με τον ίδιο τρόπο
επισημαίνονται οι μετρήσεις αυτές και στο δένδρο της καρτέλας «Εργασίες»
Οι μετρήσεις ενός φύλλου μετρήσεων φαίνονται στο
αντίστοιχο παράθυρο μόνο όταν το κουτί ελέγχου στη στήλη Ορατό είναι
ενεργοποιημένο. Για να αλλάξετε την κατάσταση εμφάνισης μιας μέτρησης
κάντε κλικ στο κουτί ελέγχου. Με διπλό κλικ πάνω στη μέτρηση αυτή γίνεται
ορατή.

4.5 Διαγραφή φύλλου μετρήσεων
Με το κουμπί αυτό διαγράφετε το επιλεγμένο φύλλο μετρήσεων από το δένδρο
των σχεδίων του έργου σας. Αν το φύλλο μετρήσεων που διαγράφετε είναι το
μοναδικό του σχεδίου τότε από την καρτέλα «Σχέδια» απομακρύνεται και το
ίδιο το σχέδιο.
Τα σχέδια που απομακρύνονται από το δένδρο
της καρτέλας «Σχέδια» δεν διαγράφονται από το έργο. Κατά τη δημιουργία

νέου φύλλου μετρήσεων (Βλέπε Σχέδια έργου/Νέο φύλλο μετρήσεων
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650
) και στη διαχείριση των σχεδίων (Βλέπε Γενικά/Διαχείριση σχεδίων
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650
), εμφανίζονται πάντοτε όλα τα σχέδια που έχουν εισαχθεί στο έργο,
ανεξάρτητα από το αν εμφανίζονται ή όχι στο δένδρο της καρτέλας «Σχέδια».
Για να είναι δυνατή η διαγραφή ενός φύλλου
μετρήσεων πρέπει να είναι κλειστό.
Με την διαγραφή χάνονται όλα τα στοιχεία του
φύλλου μετρήσεων ΜΑΖΙ με τις μετρήσεις που τα συνοδεύουν και ΔΕΝ
είναι δυνατόν να ανακτηθούν! Προσέξτε πολύ πριν προχωρήσετε!

4.6 Εξαγωγή μετρήσεων XE "Εξαγωγή: μετρήσεων"
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να εξάγετε τον πίνακα των πρωτογενών μετρήσεων
όλων των σχεδίων σε ειδικό πίνακα της ALCONSOFT. Εκεί μπορείτε να
επεξεργαστείτε το περιεχόμενο του πριν κάνετε την τελική εξαγωγή σε πίνακα
Excel.
Στον πίνακα εμφανίζονται όλα τα στοιχεία των πρωτογενών μετρήσεων όλων
των σχεδίων στις ακόλουθες στήλες: «Σχέδιο», «Φύλλο», «Κατηγορία»,
«Περιγραφή», «Χρώμα», «ΜΜ», «Ποσότητα», «Ανάλυση» και «Σημειώσεις».

Με τα εξελιγμένα εργαλεία φίλτρων, ομαδοποίησης, επιλογής στηλών και
ταξινόμησης έχετε πολλαπλές δυνατότητες ρύθμισης του πλήθους, της μορφής
και του είδους των πληροφοριών που θα βλέπετε ή θα εξάγετε. (Βλέπε
Παράρτημα/Φίλτρα/ταξινόμηση
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).
Με τα κουμπί Τεκμηρίωση
μπορείτε να κάνετε αναλυτική παρουσίασηεκτύπωση των μετρήσεων, που φαίνονται κάθε φορά στη λίστα με επισήμανση
των διαστάσεων και κυρίως με την ανάλυση τον επιφανειών. (Βλέπε
Τεκμηρίωση μετρήσεων
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).
Από το παράθυρο αυτό μπορείτε να κάνετε

τεκμηρίωση των μετρήσεων σας. (Βλέπε Τεκμηρίωση μετρήσεων
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650
) όπως και από το παράθυρο των μετρήσεων. Η διαφορά είναι ότι στην
περίπτωση αυτή, κάθε σελίδα της τεκμηρίωσης περιλαμβάνει ένα και μόνο
σχήμα. Αν πχ. μία μέτρηση διακοπεί και συνεχιστεί δύο φορές θα
δημιουργηθούν στην τεκμηρίωση τρείς σελίδες, μία για κάθε τμήμα της
μέτρησης.
Επισημαίνεται ότι με τη χρήση των φίλτρων
μπορείτε να περιορίσετε με διάφορα κριτήρια τις μετρήσεις, που θα
εμφανίζονται στη λίστα και συνεπώς ποιες μετρήσεις θα συμπεριληφθούν στην
τεκμηρίωση.

Η εξαγωγή μετρήσεων και εργασιών μπορεί να γίνει και από την καρτέλα
«Εργασίες» όπου και περιγράφεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. (Βλέπε
Εξαγωγή εργασιών-Εξαγωγή μετρήσεων εργασιών
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
)

4.7 Επεξεργασία μέτρησης XE "Στοιχεία μέτρησης"
XE "Μετρήσεις: στοιχεία "
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να δείτε ή και να τροποποιήσετε εκ των υστέρων
τα στοιχεία της επιλεγμένης μέτρησης. Διορθώστε την περιγραφή ή την
κατηγορία της μέτρησης, τις εργασίες του προϋπολογισμού με τις οποίες είναι
συνδεδεμένη, αλλάξτε το χρώμα της, εισάγετε κάποιον τελεστή και
τροποποιήστε αναλόγως τη μονάδα μέτρησης ή προσθέστε επεξηγηματικές
σημειώσεις και πιέστε Συνέχεια.
Η επεξεργασία των παραμέτρων και των ονομάτων μιας μέτρησης γίνεται ανά
υπομέτρηση (Βλέπε Σχέδια έργου/Συνέχιση μέτρησης). Μπορείτε να επιλέξετε
την υπομέτρηση που επιθυμείτε από τη λίστα επιλογής. Οι υπομετρήσεις που
δημιουργήθηκαν με «Συνέχιση μέτρησης
» φαίνονται με (+), ενώ όσες
δημιουργήθηκαν με «Συνέχιση μέτρησης (αφαίρεση)
» φαίνονται με (-).
Μπορείτε επίσης να διαγράψετε μία υπομέτρηση με χρήση του κουμπιού
Διαγραφή χωρίς να επηρεαστούν οι υπόλοιπες.

Οι παράμετροι που εμφανίζονται στο κάτω μέρος
της οθόνης είναι δυνατόν να διαφέρουν από υπομέτρηση σε υπομέτρηση

ανάλογα με τη μέθοδο που έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη συνέχιση της
μέτρησης. Πχ. σε μία μέτρηση επιφάνειας που αποτελείται από δύο
υπομετρήσεις -μία πάνω στο επίπεδο του σχεδίου και μια άλλη κάθετα σ’ αυτό
με ενιαίο ύψος- στη 2η περίπτωση θα εμφανισθεί η παράμετρος του ενιαίου
ύψους.
Όταν επιλέγετε μία υπομέτρηση από τη λίστα
επιλογής επισημαίνονται πάνω στο σχέδιο όλα τα επιμέρους τμήματα που
ανήκουν στη συγκεκριμένη υπομέτρηση.
Αν επιλέξετε πάνω στο σχέδιο σχήματα (objects)
που ανήκουν σε διαφορετικές μετρήσεις και πατήσετε δεξί κλικ για
επεξεργασία μέτρησης, επιλέγεται για επεξεργασία η μέτρηση, στην οποία
ανήκει το σχήμα, που επιλέχθηκε τελευταίο.

Σε υπομετρήσεις όπου η τιμή κάποιων παραμέτρων
ορίζεται σε κάθε κλικ, δηλαδή ανά κόμβο, δεν εμφανίζεται τίποτα στο
παράθυρο της επεξεργασίας της μέτρησης που τις περιλαμβάνει. Η επεξεργασία
των τιμών αυτών γίνεται ανά σχήμα πάνω στο σχέδιο με το μενού συντόμευσης
με δεξί κλικ (βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Μέτρηση μήκους/Διαδικασία
μέτρησης/Στοιχεία σχήματος).
Οι σημειώσεις που προσθέτετε, εκτυπώνονται
στον πίνακα μετρήσεων.

Εάν επιθυμείτε για την ανάλυση-τεκμηρίωση του εμβαδού να χρησιμοποιηθούν
μόνο τρίγωνα, τσεκάρετε το κουτί ελέγχου ‘Ανάλυση σε τρίγωνα’. Σε αντίθετη
περίπτωση, η ανάλυση θα γίνει κατά σειρά σε: ορθογώνια, παραλληλόγραμμα,
τραπέζια, τρίγωνα και καμπύλα τμήματα. (Βλέπε Τεκμηρίωση μετρήσεων
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
)

4.8 Ανάλυση μέτρησης XE "Ανάλυση μέτρησης"
XE "Μετρήσεις: ανάλυση "
Με το κουμπί αυτό φαίνεται η ανάλυση μιας μέτρησης. Εμφανίζονται σε στήλες
η περιγραφή της μέτρησης, με τις υπομετρήσεις να παρουσιάζονται αναλυτικά
(Βλέπε Υπομετρήσεις), η μονάδα μέτρησης, ο τύπος της μέτρησης (τεμάχια,
μήκος, επιφάνεια, όγκος), η παράσταση υπολογισμού του αποτελέσματος και η
τιμή του αποτελέσματος για κάθε υπομέτρηση αλλά και για τη συνολική
μέτρηση. Στις στήλες R, L, A εμφανίζονται το πρωτογενές αποτέλεσμα, η τιμή
του μήκους και της επιφάνειας της μέτρησης αντίστοιχα.

Κάθε υπομέτρηση εμφανίζεται σε διαφορετική γραμμή και αν η συνέχιση της
μέτρησης έχει γίνει με αφαίρεση
με κόκκινους χαρακτήρες. Στη συνέχεια
της περιγραφής φαίνονται οι ‘Λεπτομέρειες μέτρησης’ που επιλέχθηκαν κατά τη
δημιουργία της.
Παρουσιάζονται ακόμα αναλυτικά στο κάτω αριστερά μέρος ο τρόπος
υπολογισμού της περιμέτρου (LEN) και της επιφάνειας όπως γίνεται και στην
τεκμηρίωση μετρήσεων με την εμφάνιση της αντίστοιχης κλείδας (thumbnail).
Η εικόνα και η ανάλυση για την κάθε υπομέτρηση εμφανίζεται σε διαφορετική
καρτέλα (tab).
Κάθε φορά που επιλέγεται η συνέχιση μιας
μέτρησης (με πρόσθεση ή αφαίρεση) δημιουργείται μια νέα υπομέτρηση.

Με την προσωρινή διακοπή μιας μέτρησης
πατώντας μία φορά το πλήκτρο Esc, στην ανάλυση δημιουργούνται διακριτά
τμήματα τα οποία εμφανίζονται στη στήλη «Παράσταση» και ξεχωρίζουν το
ένα από το άλλο με τη χρήση παρενθέσεων. Πχ. η μέτρηση περιμετρικού
αρμοκάλυπτρου, που διακόπτεται προσωρινά όπου υπάρχουν θύρες.

4.8.1 Εξαγωγή στο Excel
Πιέστε το κουμπί
του παραπάνω πίνακα, για να τον
αποθηκεύσετε σε αρχείο τύπου .xls. Επιλέξτε τη θέση και το όνομα του αρχείου
που επιθυμείτε.

4.9 Αναπαραγωγή μέτρησης XE "Αναπαραγωγή
μέτρησης" XE "Μετρήσεις: αναπαραγωγή "
Με την επιλογή αυτή δημιουργείτε ένα ή περισσότερα αντίγραφα, τα οποία
μπορείτε να μετακινήσετε πάνω στο σχέδιο ορίζοντας την αρχική και τελική
θέση ενός σημείου αναφοράς για το καθένα ξεχωριστά. Αφού μετακινηθεί το
κάθε αντίγραφο, επανακαταχωρείται με τροποποιημένη περιγραφή στις εργασίες
με τις οποίες είχε συνδεθεί η αρχική μέτρηση. Για τη διάκριση του από την
αρχική μέτρηση, στην κατάληξη της περιγραφής προστίθεται _1 για το πρώτο
αντίγραφο, _2 για το δεύτερο κ.ο.κ. Κατόπιν μπορείτε να τροποποιήσετε τα
στοιχεία τους καθώς και να τα επεξεργαστείτε.
Η δυνατότητα αυτή διευκολύνει στις περιπτώσεις όπου η ίδια μέτρηση μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές περιπτώσεις, πχ. η μέτρηση μιας οροφής
μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση του δαπέδου.
Στο παραπάνω παράδειγμα ενδείκνυται αντί της
αναπαραγωγής, η χρήση της δυνατότητας σύνδεσης μιας μέτρησης με πολλές
εργασίες (έκδοση ExtrAXION Pro).
Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει αναπαραγωγή
μερικών μόνο τμημάτων μιας μέτρησης με επιλογή τους πάνω στο σχέδιο. Στην
περίπτωση αυτή τα νέα σχήματα εντάσσονται στην ίδια μέτρηση και δεν
δημιουργείται νέα (βλέπε Βοηθητικά εργαλεία Μέτρησης/Αντιγραφή
επιλεγμένων).
Σε περίπτωση σύνδεσης με το ConstrAXION η
μέτρηση αναπαράγεται μέσα στην τρέχουσα θέση (προϋπολογισμό,
επιμέτρηση, λογαριασμό, ΠΠΑΕ κλπ) από όπου έγινε εισαγωγή μετρήσεων από
το ExtrAXION.

4.10 Διαγραφή μέτρησης XE "Διαγραφή: μέτρησης"
XE "Μετρήσεις: διαγραφή "
Με το κουμπί «διαγραφή μέτρησης» διαγράφετε την επιλεγμένη μέτρηση από
τον πίνακα των μετρήσεων. Η μέτρηση διαγράφεται προφανώς και από τον
πίνακα των εργασιών καθώς και από το σχέδιο.
Με τη διαγραφή χάνονται όλα τα στοιχεία της
μέτρησης και δεν είναι δυνατόν να ανακτηθούν!

4.11 Συνέχιση μέτρησης XE "Συνέχιση μέτρησης"
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να συνεχίσετε την επιλεγμένη μέτρηση,
δημιουργώντας υπομετρήσεις.

Μία μέτρηση αποτελείται από μία ή περισσότερες υπομετρήσεις, οι οποίες είναι
του ίδιου τύπου (πχ. Μέτρηση τεμαχίων
). Η τιμή της συνολικής μέτρησης
ισούται με το άθροισμα των τιμών όλων των υπομετρήσεων της.
Κάθε υπομέτρηση έχει το δικό της όνομα. Αν δεν έχει επιλεχθεί «Συνέχιση
μέτρησης»
ή Συνέχιση μέτρησης (αφαίρεση)
, τότε η μέτρηση
αποτελείται από μία μόνο υπομέτρηση με το ίδιο όνομα. Για κάθε επόμενο
πάτημα ενός από τα δύο παραπάνω κουμπιών, δημιουργείται μια νέα
υπομέτρηση, η οποία έχει το όνομα της αρχικής με ‘ – 2’ στο τέλος του για την
δεύτερη υπομέτρηση (δηλαδή την πρώτη φορά που επιλέγεται συνέχιση), ‘ – 3’
για την τρίτη, κ.ο.κ.
Οι υπομετρήσεις μίας μέτρησης έχουν τις εξής κοινές ιδιότητες:
Κατηγορία
Εργασία με την οποία συνδέονται
Χρώμα, μονάδα μέτρησης, τελεστή
Σημειώσεις
Σχήμα επισήμανσης
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Μέτρηση Τεμαχίων)
Τα στοιχεία αυτά είναι ιδιότητες τις συνολικής
μέτρησης. Αν κατά τη «Συνέχιση μέτρησης»
αλλάξετε κάποιο από τα

παραπάνω στοιχεία, αυτό θα αλλαχθεί για όλες τις υπομετρήσεις.
Αντίθετα κάθε υπομέτρηση μπορεί να έχει διαφορετικές τις επόμενες ιδιότητες:
Περιγραφή (Βλέπε Σχέδια έργου/Επεξεργασία μέτρησης)
Τρόπο μέτρησης (πχ. κάθετα στο σχέδιο, με μαρκάρισμα, κ.ο.κ)
Παραμέτρους
Μπορείτε να δώσετε το ίδιο όνομα σε όλες τις
υπομετρήσεις. Ωστόσο καλό είναι να το αποφεύγετε.
Κάθε φορά που δημιουργείτε μια νέα
υπομέτρηση, οι παράμετροί της έχουν ως προεπιλογή τις τιμές των παραμέτρων
της προηγούμενης υπομέτρησης.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία φαίνονται και στην
Επεξεργασία μέτρησης, όπου είναι σαφής η διάκριση μεταξύ των κοινών και
ατομικών στοιχείων των υπομετρήσεων
Επισημαίνεται η διαφορά μεταξύ υπομέτρησης (που
δημιουργείται με πάτημα
ή
) και των διακριτών τμημάτων που
δημιουργούνται όταν διακόπτεται προσωρινά μια μέτρηση με ESC (Βλέπε
Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Μέτρηση μήκους/Μέτρηση διακεκομμένων
τμημάτων).

4.12 Συνέχιση μέτρησης (αφαίρεση) XE "Συνέχιση
μέτρησης (αφαίρεση)"
Με το κουμπί αυτό συνεχίζετε την επιλεγμένη μέτρηση με αφαίρεση όπως στην
ειδική περίπτωση, που θέλετε να αφαιρέσετε το εμβαδό περιοχών από
επιφάνειες που έχετε ήδη σχεδιάσει (πχ. σε όψη, αφαίρεση της επιφάνειας των
ανοιγμάτων από την επιφάνεια του τοίχου). Δημιουργείται έτσι μια νέα
υπομέτρηση (Βλέπε Σχέδια έργου/Συνέχιση μέτρησης) με αρνητική όμως τιμή.
Οι επιφάνειες, που αφαιρείτε από τη μέτρηση, επισημαίνονται πάνω στο σχέδιο
με διαγράμμιση, ενώ το περίγραμμα των αφαιρούμενων περιοχών ορίζεται με
διακεκομμένη γραμμή.
Στην περίπτωση μέτρησης μήκους, μπορείτε να αφαιρέσετε τμήματα γραμμών,
τα οποία επισημαίνονται πάνω στο σχέδιο με διακεκομμένη γραμμή όπως και
στην περίπτωση επιφανειών.
Η «Συνέχιση μέτρησης (αφαίρεση)» δεν μπορεί
να γίνει σε μετρήσεις τεμαχίων
. Το κουμπί
είναι μάλιστα
απενεργοποιημένο.

4.13 Όλες οι μετρήσεις ορατές XE "Μετρήσεις:
ορατές "
Με την επιλογή «όλες οι μετρήσεις ορατές» εμφανίζονται στο τρέχον παράθυρο
μετρήσεων όλα τα layers των μετρήσεων και τσεκάρεται η στήλη Ορατό σε όλες
τις μετρήσεις του αντίστοιχου φύλλου μετρήσεων στην καρτέλα «Σχέδια».

4.14 Όλες οι μετρήσεις αόρατες XE "Μετρήσεις:
αόρατες "
Με την επιλογή «όλες οι μετρήσεις αόρατες» κρύβονται από το τρέχον
παράθυρο μετρήσεων όλα τα layers των μετρήσεων και απενεργοποιείται το
κουτί ελέγχου της στήλης Ορατό σε όλες τις μετρήσεις του αντίστοιχου φύλλου
μετρήσεων στην καρτέλα «Σχέδια».

4.15 Αντιγραφή ορατών μετρήσεων XE "Αντιγραφή
μετρήσεων" XE "Μετρήσεις: αντιγραφή "
Με το κουμπί αυτό αντιγράφονται στο πρόχειρο (clipboard) οι μετρήσεις που τη
δεδομένη στιγμή είναι ορατές, προκειμένου να επικολληθούν σε κάποιο άλλο
φύλλο μετρήσεων του ίδιου ή άλλου σχεδίου του τρέχοντος έργου.
Χρησιμοποιήστε το συγκεκριμένο κουμπί όταν πχ. οι μετρήσεις στο σύνολο
τους είναι παρόμοιες από όροφο σε όροφο ή αν κάποιο σχέδιο μεταβληθεί.
Αντιγράψτε τις μετρήσεις, που έχετε ήδη κάνει και τροποποιήστε τα αντίγραφα
αυτών, που χρειάζεται ώστε να ταιριάζουν στα νέα δεδομένα.

4.16 Επικόλληση μετρήσεων XE "Επικόλληση
μετρήσεων" XE "Μετρήσεις: επικόλληση "

Με το κουμπί αυτό οι μετρήσεις, που επιλέξατε κατά την αντιγραφή,
επικολλώνται αυτόματα στην ίδια θέση με εκείνη του αρχικού φύλλου
μετρήσεων, με την προϋπόθεση ότι το σημείο αναφοράς (Βλέπε Σχέδια έργου/
Ιδιότητες σχεδίου/Σημείο αναφοράς
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
) είναι το ίδιο.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να δώσετε προσοχή στη
θέση του σημείου αναφοράς (0,0) στην περίπτωση που τα φύλλα μετρήσεων
αντιγραφής και επικόλλησης ανήκουν σε διαφορετικά σχέδια. Αν το σημείο
αναφοράς είναι διαφορετικό στα δύο σχέδια τότε η θέση του θα πρέπει να
επανακαθορισθεί πριν την επικόλληση των μετρήσεων.
Σε περίπτωση που στο φύλλο μετρήσεων όπου θα
γίνει η επικόλληση, υπάρχουν ήδη κάποιες μετρήσεις, πρέπει να προσέξετε καθ
όσον επικολλώνται μόνο οι μετρήσεις των οποίων η περιγραφή διαφέρει από τις
ήδη καταχωρημένες.

5 Παράθυρα μετρήσεων

Τα παράθυρα μετρήσεων είναι η περιοχή όπου κάνετε τις μετρήσεις σας.
Βρίσκονται στο δεξί τμήμα της οθόνης και αντιστοιχούν σε φύλλα μετρήσεων
του δένδρου της καρτέλας «Σχέδια». Ένα παράθυρο μετρήσεων ανοίγει όταν:
Προσθέτετε ένα νέο σχέδιο στο δένδρο οπότε δημιουργείται αυτόματα
και το πρώτο φύλλο μετρήσεων του (Βλέπε Σχέδια έργου/Προσθήκη
σχεδίου XE "Προσθήκη: σχεδίου" XE "Νέο : σχέδιο " XE "Σχέδιο :
προσθήκη"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F00520
)
Δημιουργείτε ένα νέο φύλλο μετρήσεων σε υπάρχον σχέδιο (Βλέπε

Σχέδια έργου/Νέο φύλλο μετρήσεων
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F00520
)
Ανοίγετε το τρέχον φύλλο μετρήσεων, με χρήση του κουμπιού
(Βλέπε Σχέδια έργου/Άνοιγμα φύλλου μετρήσεων XE "Άνοιγμα σχεδίου"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F00520
) ή με διπλό κλικ στο φύλλο ή σε μια μέτρηση του.
Μπορείτε να έχετε ανοιχτά όσα παράθυρα μετρήσεων επιθυμείτε. Κάθε
παράθυρο μετρήσεων διαθέτει σελιδοδείκτη με τον τίτλο του φύλλου μετρήσεων
καθώς και σημείο x για το κλείσιμο του.
Ένα από τα ανοιχτά παράθυρα μετρήσεων είναι πάντοτε τρέχον, εμφανίζεται
δηλαδή μπροστά από όλα τα άλλα. Για καλύτερη εποπτεία, το φύλλο μετρήσεων
και οι μετρήσεις του εκάστοτε τρέχοντος παράθυρου μετρήσεων επισημαίνονται
πάνω στα δένδρα των καρτελών «Σχέδια» και «Εργασίες» με γκρι χρώμα.

Η γραμμή εντολών των παράθυρων μετρήσεων
περιλαμβάνει κουμπιά τόσο για τη διαχείριση των σχεδίων και φύλλων
μετρήσεων, όσο και για την ίδια τη διαδικασία της μέτρησης. Στις επόμενες
παραγράφους περιγράφονται οι εντολές οι οποίες αφορούν στο τρέχον σχέδιο ή
φύλλο μετρήσεων. Με τις εντολές αυτές πραγματοποιείτε μετρήσεις σε σχέδια
που προέρχονται από αρχεία εικόνας (Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650
) ή από διανυσματικά αρχεία (Βλέπε Μετρήσεις σε διανυσματικά αρχεία (CAD)
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650

), αλλά μπορείτε επίσης να εκτελείτε πολλές βοηθητικές λειτουργίες (Βλέπε
Βοηθητικά Εργαλεία μέτρησης
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650
).

5.1 Πλοτάρισμα (Ctrl+P) XE "Εκτύπωση σχεδίου"
XE "Σχέδιο : εκτύπωση"
Με το κουμπί «Πλοτάρισμα» μπορείτε να εκτυπώσετε το τρέχον φύλλο
μετρήσεων, που βλέπετε στην οθόνη, συμπεριλαμβανομένων των layers των
μετρήσεων, που έχετε κάνει. Με την εντολή αυτή εμφανίζεται το παράθυρο
ορισμού των παραμέτρων της εκτύπωσης:

Στην περιοχή «Περιθώρια εκτύπωσης» (Plot margins) ορίστε τα περιθώρια της
σελίδας καθώς και τη στοίχιση του σχεδίου στο χαρτί με τις επιλογές «Πάνω –
κάτω στοίχιση» (Upside – Down) και «Κεντρική στοίχιση» (Center to paper).
Στην περιοχή «Προσανατολισμός» (Orientation) ορίστε τον προσανατολισμό
XE "Προσανατολισμός του σχεδίου" του σχεδίου. Για κατακόρυφο
προσανατολισμό του σχεδίου κάντε κλικ στην επιλογή «Portrait», ενώ για
οριζόντιο προσανατολισμό επιλέξτε «Landscape».
Στην περιοχή «Χαρτί» (Paper) μπορείτε να ορίσετε τις διαστάσεις του χαρτιού
της εκτύπωσης είτε επιλέγοντας κάποια από τις προκαθορισμένες φόρμες (letter,
legal, A3, A4, A5 κλπ), είτε ορίζοντας τις διαστάσεις του χαρτιού στο πεδίο
«Προσαρμογή» (Custom).

Στην περιοχή «Κλίμακα» (Scale) μπορείτε να ορίσετε την κλίμακα εκτύπωσης
του σχεδίου συμπληρώνοντας για την αντιστοίχηση τα πεδία «Μονάδες
εκτύπωσης» (Printer Units) και «Μονάδες Σχεδίασης» (Drawing Units).
Εναλλακτικά, μπορείτε να προσαρμόσετε το σχέδιο στις διαστάσεις του χαρτιού
ανεξαρτήτως κλίμακας, επιλέγοντας « Προσαρμογή στη σελίδα» (Scale to Fit).
Στην περιοχή «Επιλογές απεικόνισης» (Display options) μπορείτε να επιλέξετε
ασπρόμαυρη ή σε αποχρώσεις του γκρι εκτύπωση κάνοντας κλικ στο πεδίο
«Black and white» και «Grayscale» αντίστοιχα, ή να τυπώσετε το σχέδιο ως
αρχείο εικόνας επιλέγοντας «As bitmap Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το πάχος
των γραμμών ανά χρώμα με το κουμπί «Pen assignment».
Στην περιοχή «Περιοχή εκτύπωσης» (Print area) σας δίνεται η δυνατότητα να
επιλέξετε την περιοχή που επιθυμείτε να εκτυπώσετε. Εάν επιθυμείτε να
τυπώσετε κάποιο τμήμα του σχεδίου, επιλέξτε «Παράθυρο» (Window), κατόπιν
κάντε κλικ στο πεδίο «Επιλογή» (Pick) και μαρκάρετε πάνω στο σχέδιο το
συγκεκριμένο τμήμα. Εάν επιθυμείτε να τυπώσετε ολόκληρο το σχέδιο κάντε
κλικ στην επιλογή «Προσαρμογή στη σελίδα» (Extends).
Στην περιοχή «Δυνατότητες προεπισκόπησης» (Preview options) μπορείτε να
επιλέξετε είτε τμηματική (Partial) είτε καθολική (Full) προεπισκόπηση
εκτύπωσης του σχεδίου σας.
Κάντε κλικ στην «Ανανέωση προεπισκόπησης της εκτύπωσης» (Update
preview) κάθε φορά που αλλάζετε κάποια από τις επιλογές της εκτύπωσης για
να ανανεώσετε την προεπισκόπηση αν φυσικά δεν ανανεωθεί αυτόματα.
Τσεκάρετε την επιλογή Save to file, κάντε κλικ στο κουμπί «Save to file» που
εμφανίζεται και αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας, αν θέλετε να το
εκτυπώσετε κάποια άλλη στιγμή.
Επιλέξτε «Επιλογή εκτυπωτή» (Select Printer) και στα αντίστοιχα πεδία του
παραθύρου που εμφανίζεται στην οθόνη μπορείτε να επιλέξετε τον εκτυπωτή
καθώς και τις ιδιότητες της εκτύπωσης (Properties).
Για να τυπώσετε πιέστε «Εκτύπωση» (Print) ενώ για να κλείσετε το παράθυρο
της εκτύπωσης, πιέστε «Exit» (Έξοδος).
Η έγχρωμη εκτύπωση του σχεδίου (ή μέρους
αυτού) με ενεργά τα layers των μετρήσεων (ή ορισμένων εξ’ αυτών), μπορεί να
συνοδεύει τις επιμετρήσεις ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος τους.

5.2 Τεκμηρίωση μετρήσεων

Με το κουμπί αυτό μπορείτε να κάνετε αναλυτική παρουσίαση-εκτύπωση των
μετρήσεων με επισήμανση των διαστάσεων, και κυρίως με την ανάλυση τον
επιφανειών. (Βλέπε Τεκμηρίωση μετρήσεων
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

5.3 Ριζόχαρτα (Layers) σχεδίου

Με κλικ στο κουμπί «Layers» εμφανίζονται όλα τα layers του σχεδίου στην
περίπτωση διανυσματικού αρχείου. Το παράθυρο των layers περιλαμβάνει την
περιγραφή και το χρώμα τους και δίνει τη δυνατότητα επιλεκτικής (με κλικ στο
αντίστοιχο κουμπί ελέγχου ‘ορατό’) ή μαζικής ενεργοποίησης και
απενεργοποίησης τους. Είναι επίσης εφικτή η εφαρμογή ταξινόμησης ή φίλτρων
στο περιεχόμενο των στηλών (Βλέπε Παράρτημα/Φίλτρα/ταξινόμηση
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

Στην περίπτωση layers σχεδίων XREFS, στο τέλος της περιγραφής κάθε layer
προστίθεται μεταξύ παρενθέσεων η λέξη XREF και το όνομα του σχεδίου από
το οποίο προέρχεται.

Επιλέξτε τα layers που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε και
πιέστε Εφαρμογή για να δείτε άμεσα τις αλλαγές στo σχέδιο χωρίς δηλαδή να
κλείσει το παράθυρο. Με τον τρόπο αυτό έχετε τη δυνατότητα άμεσης εποπτείας
στο ποια layers κρύβονται ή εμφανίζονται.
Στην περίπτωση αρχείου εικόνας εμφανίζεται μόνο βοηθητικά layers όπως πχ.
AuxLayer, Regions.

5.3.1 Όλα τα layers ορατά XE "Layers: ορατά "
Με την επιλογή «όλα τα layers ορατά» εμφανίζονται όλα τα layers του σχεδίου.

5.3.2 Όλα τα layers αόρατα XE "Layers: αόρατα "
Με την επιλογή «όλα τα layers αόρατα» κρύβονται όλα τα layers του σχεδίου.

5.4 Εξαγωγή σχεδίου XE "Εξαγωγή: σχεδίου" XE
"Σχέδιο : εξαγωγή"
Με το κουμπί «Εξαγωγή σχεδίου» μπορείτε να εξαγάγετε σε ξεχωριστό αρχείο
το τρέχον φύλλο μετρήσεων. Προϋπόθεση για την εξαγωγή και του σχεδίου
αποτελεί αυτό να είναι αποθηκευμένο στη βάση δεδομένων και όχι ως
εξωτερική αναφορά.
Έχετε τη δυνατότητα εξαγωγής σε διάφορους τύπους αρχείων όπως: dxf, dwg,
dgn, wmf, bmp, gif, jpg, tif, png, ico, svg, dwf, pdf.
Με τη δυνατότητα εξαγωγής, στα παραπάνω είδη αρχείων,
μπορείτε να επεξεργαστείτε τα σχέδια, μαζί με τις μετρήσεις, σε κάποιο
σχεδιαστικό (CAD) πρόγραμμα ή ακόμα και να μεταφέρετε το εν λόγω σχέδιο
με τις μετρήσεις του σε άλλο υπολογιστή με τη μορφή pdf πχ. για έλεγχο.
Κατά την εξαγωγή του σχεδίου εξάγονται μόνο οι μετρήσεις
που είναι ορατές κάθε φορά, σε ξεχωριστά ριζόχαρτα (layers). Η δυνατότητα
αυτή σας επιτρέπει να εξάγετε το σχέδιο έχοντας ορατές μόνο τις μετρήσεις,
που κάθε φορά επιθυμείτε ώστε να το επεξεργαστείτε από κάποιο CAD
πρόγραμμα.
Αν το σχέδιο έχει εξωτερικές αναφορές τα στοιχεία,
που περιλαμβάνονται σ’ αυτές δεν εξάγονται.

6 Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας XE
"Μετρήσεις: σε αρχεία εικόνας"
6.1 Αρχικές ρυθμίσεις

Ανοίγοντας ένα νέο αρχείο εικόνας εμφανίζεται παράθυρο που σας προτρέπει
πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία να:
- Περιστρέψετε και οριζοντιώσετε το σχέδιο, αν χρειάζεται
- Ορίσετε την κλίμακα του
- Ορίσετε το σημείο αναφοράς για την ορθή αντιγραφή των μετρήσεων
Όλες αυτές οι αρχικές αυτές ρυθμίσεις γίνονται στο παράθυρο ιδιοτήτων του
σχεδίου (Βλέπε Σχέδια έργου/Ιδιότητες σχεδίου XE "Στοιχεία σχεδίου" XE
"Σχέδιο : στοιχεία"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

6.2 Είδη και τρόπος μετρήσεων
6.2.1 Μέτρηση τεμαχίων XE " Σκαναρισμένα
σχέδια:Μέτρηση τεμαχίων"
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να μετρήσετε πάνω στο σχέδιο τεμάχια, δηλαδή
πόσες φορές εμφανίζονται διάφορα είδη όπως πχ. νιπτήρες, θύρες, παράθυρα.
Πιέστε το κουμπί
και στην οθόνη εμφανίζεται παράθυρο της μορφής:

ΠεριγραφήXE "Περιγραφή μέτρησης"
Καταχωρήστε την περιγραφή της νέας σας μέτρησης στο πεδίο περιγραφή πχ.
Θύρες 1ου ορόφου.

ΚατηγορίαXE "Κατηγορίες μετρήσεων"

Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία επιθυμείτε να καταχωρηθεί η νέα σας
μέτρηση, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτόν την ομαδοποίηση των μετρήσεων
(Βλέπε Γενικά/Κατηγορίες μετρήσεων XE "Κατηγορίες μετρήσεων" XE
"Επιλογές – εντολές έργου: κατηγορίες μετρήσεων"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500

). Μπορείτε πχ. όλες τις μετρήσεις θυρών να τις καταχωρήσετε σε συγκεκριμένη
κατηγορία, ώστε στον πίνακα των μετρήσεων να φιλτράρετε και να εξάγετε προς
το ConstrAXION ή προς το Excel μόνο την συγκεκριμένη κατηγορία (Βλέπε
Παράρτημα/Φίλτρα/ταξινόμηση
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

Εργασία XE "Εργασία"
Πιέστε το κουμπί
και στην οθόνη σας εμφανίζεται το παράθυρο ‘Σύνδεση
με εργασίες προϋπολογισμού’.

Πιέστε το κουμπί
‘Σύνδεση με εργασία προϋπολογισμού’ για να συνδέσετε
τη μέτρηση με τις εργασίες, που έχετε καταχωρίσει στον προϋπολογισμό (Βλέπε
Γενικά/Προϋπολογισμός (Ctrl+Β)
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
). Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την καταχώριση της μέτρησης σε κάποια
από τις εργασίες του προϋπολογισμού, μπορείτε να αφήσετε το συγκεκριμένο
πεδίο κενό.
Αν πιέσετε κάποιο από τα κουμπιά μετρήσεων (
) ενώ στο αριστερό τμήμα της οθόνης είναι ανοιχτή η καρτέλα
«Εργασίες» και είναι επιλεγμένη κάποια εργασία τότε η εργασία αυτή
προεπιλέγεται αυτόματα από το πρόγραμμα ως η εργασία, με την οποία θα
συνδεθεί η μέτρηση.
Στην έκδοση Standard, που δεν υπάρχει η δυνατότητα
σύνδεσης με περισσότερες από μία εργασίες του προϋπολογισμού, στην οθόνη

εμφανίζεται απευθείας παράθυρο με τον προϋπολογισμό του έργου.

Επιλέξτε την εργασία στην οποία θα καταχωρηθεί η μέτρηση που θα
πραγματοποιήσετε, κάνοντας κλικ επάνω της και πιέζοντας Επιλογή ή με διπλό
κλικ. Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία για σύνδεση και με άλλες
εργασίες. Αν αφήσετε κενό το πεδίο ‘Τύπος Υπολογισμού’ ή πληκτρολογήσετε
σε αυτό το γράμμα R (για Result) τότε στον προϋπολογισμό θα καταχωρηθεί το
πρωτογενές αποτέλεσμα της μέτρησης.

Εάν επιθυμείτε να αποσταλεί προς την εργασία κάποιο τροποποιημένο
αποτέλεσμα, συμπληρώστε το συγκεκριμένο πεδίο χρησιμοποιώντας τις
διαθέσιμες παραμέτρους και συναρτήσεις (Βλέπε Γενικά/Βιβλιοθήκη/Νέα
μέτρηση/Παράμετροι
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).
Μπορείτε να δείτε σε αναδυόμενο πλαίσιο τις διαθέσιμες
παραμέτρους περνώντας τον δείκτη του ποντικιού πάνω από την επικεφαλίδα
της στήλης των τύπων υπολογισμού.

Στο παράθυρο με το δέντρο του προϋπολογισμού μπορείτε να
επιλέξετε παραπάνω από μια εργασία με τη χρήση CTRL ή SHIFT ώστε να
τις συνδέσετε με τη μέτρηση ταυτόχρονα.

Αν επιλέξετε περισσότερες από μία εργασίες για την
καταχώρηση της μέτρησης, τότε αυτές εμφανίζονται όλες στο πεδίο Εργασία
χωρισμένες με κόμμα.
Αν υπάρχει κάποιο λάθος στην παράσταση τότε στην εργασία του
προϋπολογισμού το αποτέλεσμα της μέτρησης φαίνεται ως -1.

Προσοχή! Ο τελεστής δε λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς

κατά τη σύνδεση με εργασία.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα επί πλέον αποτελέσματα των διαφόρων τύπων
μέτρησης, με βάση τον παρακάτω πίνακα (Βλέπε Γενικά/Βιβλιοθήκη/Νέα
μέτρηση/Υπολογισμοί
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
):
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
μη
Μέτρηση τεμαχίων
εφαρμόσιμο
Μέτρηση μήκους
A C
Μέτρηση επιφάνειας
-στο επίπεδο του σχεδίου
L C
-κάθετα στο σχέδιο
L A C
μη
-με επιλογή τεμαχίων
εφαρμόσιμο
Μέτρηση όγκου
-επιφάνεια στο επίπεδο του
σχεδίου
L A C
-γραμμικό στοιχείο
L A C
μη
-με επιλογή τεμαχίων
εφαρμόσιμο
Όταν επιλέγετε εργασία, η μονάδα μέτρησης της πρωτογενούς μέτρησης δεν
αλλάζει σύμφωνα με εκείνη της εργασίας του προϋπολογισμού με την οποία την
συνδέεται. Εάν για παράδειγμα, επιλέξετε να μετρήσετε τεμάχια παραθύρων και
στον προϋπολογισμό το αντίστοιχο άρθρο μετράται σε μ2, με την επιλογή της
εργασίας η μονάδα μέτρησης παραμένει τεμάχια. Με τη χρήση κατάλληλου
τελεστή μπορείτε να μετατρέψετε το αποτέλεσμα της πρωτογενούς μέτρησης

έτσι ώστε να συμφωνεί με τη μονάδα μέτρησης του προϋπολογισμού.

Νέα εργασία XE "Νέα: εργασία"

Με το κουμπί αυτό, μπορείτε να καταχωρίσετε -κατά τη διάρκεια μιας
μέτρησης- ένα νέο γκρουπ εργασιών ή μία νέα εργασία, που δεν υπάρχει στον
προϋπολογισμό και να συνδέσετε με αυτή το αποτέλεσμα της μέτρησης.
Πατήστε το κουμπί ‘Νέα εργασία’ και στην οθόνη σας εμφανίζεται το παράθυρο
του ‘Προϋπολογισμού’. Προσθέστε το γκρουπ/εργασία που επιθυμείτε (Βλέπε
Γενικά/Προϋπολογισμός (Ctrl+Β) XE "Προϋπολογισμός" XE "Επιλογές –
εντολές έργου: προϋπολογισμός"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
) και πιέστε ‘Κλείσιμο’. Οι αλλαγές θα εμφανιστούν τόσο στο παράθυρο
‘Επιλογή εργασίας’ όσο και στην καρτέλα ‘Εργασίες’ (Βλέπε Εργασίες
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).
Εκτός από προσθήκη γκρουπ/εργασίας μπορείτε
επίσης να επεξεργαστείτε την περιγραφή ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο των ήδη
υπαρχόντων γκρουπ/εργασιών στον προϋπολογισμό ή ακόμα και να
διαγράψετε, αν το επιθυμείτε, κάποια από αυτά.
Σε περίπτωση χρήσης του ExtrAXION μέσα από το
ConstrAXION οι αλλαγές που κάνετε στα γκρουπ/εργασίες του
προϋπολογισμού σε αυτό το σημείο, εμφανίζονται και στον προϋπολογισμό του
έργου του ConstrAXION.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε SQL Server , έχοντας επιλέξει
τη βάση δεδομένων του ConstrAXION και προστεθούν στον προϋπολογισμό
μέσα από το ConstrAXION νέα γκρουπ ή εργασίες, θα πρέπει να κλείσετε το
ExtrAXION και να το ξανατρέξετε προκειμένου να τα δείτε και από το
ExtrAXION.
Χρήση του ExtrAXION μέσα από το ConstrAXION XE " ConstrAXION "
Υπάρχουν πολλοί τρόποι χρήσης του ExtrAXION μέσα από το ConstrAXION.
Όταν βρίσκεστε σε επίπεδο προμέτρησης ή επιμέτρησης μπορείτε να συνδέετε
απ’ ευθείας τις μετρήσεις που κάνετε στα σχέδια με τα άρθρα του
προϋπολογισμού μελέτης ή υλοποίησης.

Μετρήστε όπως και στο αυτόνομο ExtrAXION και όταν ολοκληρώσετε τις
μετρήσεις σας, πιέστε το κουμπί αποθήκευση και κλείσιμο για να αποστείλετε
τα αποτελέσματα των μετρήσεων στον πίνακα της προμέτρησης ή επιμέτρησης.
Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το ExtrAXION μέσα από το ConstrAXION
και από τις υπόλοιπες θέσεις όπου υπάρχει στήλη ποσοτήτων, δηλαδή στις
εργασίες του προϋπολογισμού μελέτης και υλοποίησης, στα ΠΠΑΕ-Λοιπές
ποσότητες, στους Λογαριασμούς-Αναθεωρήσεις καθώς και στους ΑΠΕ.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί ‘Εισαγωγή μετρήσεων από σχέδια’ όπως και στην
περίπτωση που βρίσκεστε σε επίπεδο προμέτρησης-επιμέτρησης και συνδέστε
τις μετρήσεις σας απ’ ευθείας με τα άρθρα του προϋπολογισμού, των
λογαριασμών, των ΠΠΑΕ, των ΑΠΕ κλπ.
Οι μετρήσεις είναι ανά επιμέτρηση, προμέτρηση, λογαριασμό,
ΠΠΑΕ, ΑΠΕ κλπ. Στην περίπτωση των επιμετρήσεων για παράδειγμα, ανάλογα
με την επιμέτρηση στην οποία βρίσκεσθε με κλικ στο κουμπί ‘Εισαγωγή
μετρήσεων από σχέδια’, θα βλέπετε μόνο τις μετρήσεις που έγιναν στη
συγκεκριμένη επιμέτρηση.
Σε περίπτωση διαγραφής κάποιας επιμέτρησης μέσα από το
ConstrAXION, διαγράφονται ταυτόχρονα και όλες οι μετρήσεις του
ExtrAXION που τη συνοδεύουν. Το ίδιο ισχύει και στους λογαριασμούς,
ΠΠΑΕ, ΑΠΕ κλπ.
Θα πρέπει να αποφεύγετε τη σύνδεση μετρήσεων

με άρθρα κατ' αποκοπή. Στις εργασίες του ExtrAXION δεν εμφανίζονται οι
φάσεις, παρά μόνον το κυρίως άρθρο των άρθρων κατ' αποκοπή με την
ποσότητα του οποίου δεν έχει προφανώς νόημα η σύνδεση μιας μέτρησης.
Τέλος, υπάρχει δυνατότητα χρήσης του ExtrAXION μέσα από το ConstrAXION
μέσα από επιμετρητικό κλάδο με τη χρήση επιμετρητικών φύλλων. Προσθέστε
ένα νέο κλάδο και στο παράθυρο επιλογής πρότυπου πίνακα επιλέξτε από τη
λίστα τον πίνακα «Μέτρηση μέσω ExtrAXION».
Σημειώνεται ότι δεν είναι απαραίτητο να
επιλέξετε κάποιον από τους πρότυπους πίνακες, συνιστάται όμως να
χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο, ο οποίος σας δίνει τη δυνατότητα να
«στέλνετε» απ’ ευθείας το αποτέλεσμα κάθε γραμμής σε εργασία του
προϋπολογισμού.
Κατόπιν έχοντας τοποθετήσει το δείκτη του ποντικιού στο πρώτο κελί του
πίνακα, επιλέξτε ‘Εισαγωγή μετρήσεων από σχέδια’ για να μεταβείτε στο
ExtrAXION, και στην οθόνη σας εμφανίζεται το περιβάλλον λειτουργίας του
ExtrAXION. Μετρήστε όπως και στο αυτόνομο ExtrAXION.
Στο πεδίο «Εργασία» δεν σας επιτρέπεται η σύνδεση της μέτρησης με κάποιο
άρθρο του προϋπολογισμού, καθώς αυτή η ενέργεια γίνεται σε δεύτερο βήμα,
αφού εξάγετε τις μετρήσεις σας στον πίνακα του ConstrAXION.

Αφού ολοκληρώσετε τις μετρήσεις σας μπορείτε να φιλτράρετε τον πίνακα
(Βλέπε Παράρτημα/Φίλτρα/ταξινόμηση

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
), ώστε να εξάγετε τις μετρήσεις που αφορούν ένα είδος εργασιών ή να τις
εξάγετε όλες. Κάντε κλικ στο κουμπί εξαγωγή των μετρήσεων για να μεταβείτε
στον ειδικό πίνακα της ALCONSOFT και κατόπιν στο επιμετρητικό φύλλο
ConstrAXION.
Για να συνδέσετε τις μετρήσεις με τις εργασίες του προϋπολογισμού κάντε διπλό
κλικ στο γκρι κελί της στήλης «Εργασία» και στην οθόνη σας εμφανίζεται η
λίστα με τις εργασίες του προϋπολογισμού. Κάντε κλικ και επιβεβαιώστε.
Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν έχετε χρησιμοποιήσει τον πρότυπο πίνακα
της ALCONSOFT, μπορείτε με δεξί κλικ στο κελί που επιθυμείτε, να επιλέξετε
«Λεπτομέρειες» και κατόπιν στην καρτέλα «Καταχώριση τιμής σε» να επιλέξετε
τη θέση που επιθυμείτε να καταχωρηθεί το αποτέλεσμα κάθε μέτρησης.

Όταν βρίσκεστε σε επίπεδο επιμέτρησης, πρέπει να συνδέετε
τις μετρήσεις σας με τις εργασίες του προϋπολογισμού.

Χρώμα XE "Χρώμα"
Αλλάξτε, εφ’ όσον επιθυμείτε, το προεπιλεγμένο χρώμα με το οποίο θα γίνει η
επισήμανση των τεμαχίων, που θέλετε να μετρήσετε.

Όταν σε επόμενη μέτρηση ξανακαλέσετε την ίδια εργασία,
επαναφέρεται η τελευταία επιλογή του χρώματος και της μονάδας μέτρησης.
Προφανώς έχετε τη δυνατότητα αλλαγής τους.

Τελεστής XE "Τελεστής"
Το πεδίο τελεστής δίνει την δυνατότητα για προσαύξηση ή μείωση του
αποτελέσματος της πρωτογενούς μέτρησης (αυτό που φαίνεται στην καρτέλα
«Σχέδια», όχι αυτό που φαίνεται στην καρτέλα «Εργασίες») καθώς και για
μετατροπή σε διαφορετική μονάδα μέτρησης. Έστω πχ. ότι θέλετε να μετρήσετε
το συνολικό βάρος, σε κιλά, 5 όμοιων σχαρών αποχέτευσης, και η κάθε σχάρα
έχει βάρος 100kg. Συμπληρώνετε στα αντίστοιχα πεδία Τελεστής: 100 και στην
ΜΜ: kgr και υπολογίζεται απευθείας το συνολικό βάρος των σχαρών.
Στην έκδοση Pro, προτείνεται αντί της χρήσης του τελεστή, να
χρησιμοποιηθούν οι τύποι υπολογισμού κατά τη σύνδεση μιας μέτρησης με
εργασία του προϋπολογισμού.
Σε περίπτωση που πχ. θέλετε εκτός από τη
μέτρηση της επιφάνειας δαπέδου να προκύπτει και ο αριθμός των πλακιδίων

που θα απαιτηθούν για την παραγγελία, μπορείτε να προσθέσετε μία επί πλέον
εργασία στον προϋπολογισμό με περιγραφή «Πλακίδια αριθμός» και μονάδα
μέτρησης τεμ. Συνδέστε τη μέτρηση και με την εργασία αυτή χρησιμοποιώντας
κατάλληλο τελεστή για μετατροπή του εμβαδού σε τεμάχια. Στην τιμή μονάδας
της εργασίας αυτής δώστε μηδενική τιμή, ώστε να μην επηρεάσει το συνολικό
ύψος του προϋπολογισμού.

Προσοχή! Ο τελεστής δε λαμβάνεται υπόψη στους
υπολογισμούς κατά τη σύνδεση με εργασία.
Ο ‘Τύπος υπολογισμού’ εφαρμόζεται σε κάθε υπομέτρηση
ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα R, L και A αφορούν κάθε υπομέτρηση (βλέπε
Υπομέτρηση). Αν πχ. στον τύπο υπολογισμού δοθεί η παράσταση R+1 και η
μέτρηση συνεχισθεί 2 φορές άρα προκύψουν 3 συνολικά υπομετρήσεις, το
τελικό αποτέλεσμα θα είναι (R1+1)+(R2+1)+(R3+1) =R+3 όπου R1, R2,R3 τα
αποτελέσματα των υπομετρήσεων 1, 2, 3 και R το άθροισμα τους. Αυτό
συμβαίνει επειδή οι τιμές των παραμέτρων των ειδικών μετρήσεων που
χρησιμοποιούνται στις παραστάσεις είναι δυνατό να αλλάζουν ανά υπομέτρηση
(πχ. ύψος).

ΜΜ XE "ΜΜ"

Η μονάδα της πρωτογενούς μέτρησης δεν έχει καμία σχέση με τη μονάδα
μέτρησης της εργασίας του προϋπολογισμού με την οποία έχει συνδεθεί. Έχει
ως προεπιλογή τη μονάδα που αντιστοιχεί στον τύπο της μέτρησης (τεμάχια,
μήκος, εμβαδόν, όγκος πχ τεμ, m, m2, m3 αντίστοιχα) λαμβάνοντας υπόψη και
τη μονάδα μέτρησης του σχεδίου (m, feet κλπ).
Στη συγκεκριμένη περίπτωση η προεπιλεγμένη μονάδα είναι τα τεμάχια.
Μπορείτε εφ’ όσον επιθυμείτε να αλλάξετε την μονάδα μέτρησης και με τη
χρήση κατάλληλου τελεστή να μετατρέψετε το αποτέλεσμα της πρωτογενούς
μέτρησης (Βλέπε Είδη και τρόπος μετρήσεων/Μέτρηση τεμαχίων/ REF
_Ref362871313 \h \* MERGEFORMAT Τελεστής
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
). Η αλλαγή της έχει νόημα όταν πχ. επιθυμείτε τη μετατροπή ενός τεμαχίου σε
βάρος (kg) ή επιφάνεια (m2)

Σημειώσεις XE "Σημειώσεις"
Καταχωρήστε, εάν θέλετε, στο πεδίο των σημειώσεων, παρατηρήσεις που
αφορούν στην συγκεκριμένη μέτρηση.

Οι σημειώσεις αυτές εξάγονται μαζί με τα
υπόλοιπα στοιχεία, τόσο στον πίνακα των μετρήσεων, όσο και στον πίνακα των
εργασιών.

Τρόπος μέτρησης
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι μέτρησης τεμαχίων στην περίπτωση που το
σχέδιο είναι αρχείο εικόνας: με μαρκάρισμα όπου η επισήμανση των τεμαχίων
γίνεται χειροκίνητα και με ανίχνευση αντικειμένων όπου γίνεται αυτόματη
εύρεση.

Σχήμα επισήμανσης
Επιλέξτε το σχήμα με το οποίο θα γίνει η επισήμανση επάνω στο σχέδιο. Οι
επιλογές μπορεί να είναι κύκλος (circle), ρόμβος (diamond), έλλειψη (ellipse)
κλπ. Με χρήση διαφορετικών σχημάτων επισήμανσης επιτυγχάνεται -εκτός από
το χρώμα- μία επί πλέον διάκριση μεταξύ των μετρήσεων τεμαχίων.

Τα σχήματα επισήμανσης που εμφανίζονται στη
λίστα είναι αρχεία που βρίσκονται στο φάκελο images/count μέσα στον φάκελο
εγκατάστασης του προγράμματος.

Μέγεθος
Αν τα σχήματα επισήμανσης εμφανίζονται δυσανάλογα μεγάλα ή πολύ μικρά

πάνω στο σχέδιο, τότε επαναλάβετε τη μέτρηση αναπροσαρμόζοντας ανάλογα
το μέγεθος. Πληκτρολογείστε το μέγεθος που επιθυμείτε στο σχετικό πεδίο.
Επισημαίνεται ότι το μέγεθος των σχημάτων επισήμανσης επηρεάζεται και από
την μονάδα μέτρησης του σχεδίου πχ. mm ή m

Διαδικασία μέτρησης με μαρκάρισμα XE "Τρόπος μέτρησης"
Αφού συμπληρώσετε όσα από τα προηγούμενα πεδία επιθυμείτε, πιέστε
Συνέχεια. Παρατηρήστε ότι στο δένδρο της καρτέλας «Σχέδια» δημιουργείται
μια νέα εγγραφή μέτρησης κάτω από το τρέχον φύλλο μετρήσεων.
Κατά την διάρκεια της μέτρησης είναι συνεχώς
ενεργοποιημένο το κουμπί
Μέτρηση σε εξέλιξη.
Κάντε διαδοχικά κλικ, πάνω στο σχέδιο, στα σημεία όπου βρίσκονται τα είδη
που θέλετε να μετρήσετε, για να τα επισημάνετε. Παρατηρήστε ότι με κάθε κλικ
εμφανίζεται στη θέση του δείκτη σημάδι με το σχήμα επισήμανσης και το
χρώμα που έχετε επιλέξει.

Διακοπή μέτρησης XE "Διακοπή μέτρησης"
Για να ολοκληρώσετε την διαδικασία της μέτρησης, κάντε δεξί κλικ οπότε
εμφανίζεται μενού συντόμευσης. Επιλέξτε «Διακοπή μέτρησης».

Εναλλακτικά, διακοπή της μέτρησης γίνεται και πιέζοντας δύο φορές το
πλήκτρο Εsc

Διαδικασία μέτρησης με ανίχνευση αντικειμένων XE "Τρόπος
μέτρησης"
Εάν επιλέξετε ως τρόπο μέτρησης την ανίχνευση αντικειμένων τότε εμφανίζεται
νέο παράθυρο.

Ορισμός προτύπου εικόνας
Πιέστε το κουμπί «Ορισμός προτύπου εικόνας πάνω στο σχέδιο» για να
προσδιορίσετε τι θέλετε να μετρήσετε.
Χρησιμοποιείστε τα εργαλεία ζουμ και επισημάνετε το αντικείμενο
περικλείνοντας το με ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κάνοντας κλικ και
σύροντας το ποντίκι.

Το επιλεγμένο πρότυπο εμφανίζεται στο αριστερό μέρος της οθόνης
περιεστρεμμένο σε βήματα 90 μοιρών και αντικατοπτρισμένο κατά τον

οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα .
Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να αναζητήσετε
τσεκάροντας τα αντίστοιχα κουτιά ελέγχου. Στην περίπτωση του παραδείγματος
δεν έχει προφανώς νόημα η επιλογή των συμμετρικών κατά τον ένα άξονα
εμφανίσεων του στοιχείου καθώς θα επιβαρύνει χωρίς λόγο το χρόνο που
απαιτείται για την αναζήτηση.
Επεξεργασία πρότυπης εικόνας
Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε το πρότυπο με το κουμπί «Επεξεργασία
πρότυπης εικόνας».

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο μολύβι για να συμπληρώσετε και το εργαλείο
γόμας για να καθαρίσετε το πρότυπο, αν χρειάζεται.

Φόρτωση πρότυπης εικόνας

Εισάγετε μια πρότυπη εικόνα που είχατε αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας.
Αποθήκευση πρότυπης εικόνας
Είναι επίσης δυνατό να αποθηκεύσετε το πρότυπο με το κουμπί «Αποθήκευση
πρότυπης εικόνας», για μελλοντική χρήση.
Ευαισθησία
Σύρετε προς τα αριστερά το διακόπτη ρύθμισης της ευαισθησίας, προκειμένου
να μειώσετε την πιθανότητα να μην ανευρεθούν όλα τα αντικείμενα που
ταιριάζουν με το πρότυπο που επιλέξατε.
Αντί να μειώνετε την ευαισθησία υπερβολικά
πολύ προκειμένου να μετρήσετε όλα τα αντικείμενα, μπορείτε να την ρυθμίσετε
σε επίπεδο τέτοιο ώστε να βρεθούν τα περισσότερα και εκ των υστέρων να
μετρήσετε χειροκίνητα όσα έμειναν. Αυτό μπορεί να γίνει, αφού βγείτε από το
παράθυρο «Μέτρηση αντικειμένων», με το κουμπί «Συνέχιση μέτρησης»
στην γραμμή εργασίας της καρτέλας, «Σχέδια» ή «Εργασίες».
Όριο άσπρου-μαύρου
Μπορείτε να ρυθμίσετε το πόσο σκούρα θα είναι η εικόνα όπου θα
πραγματοποιηθεί η αναζήτηση χρησιμοποιώντας τον σχετικό ρυθμιστή του
ορίου άσπρου-μαύρου.
Επισημαίνεται ότι όλες οι εικόνες μετατρέπονται
σε ασπρόμαυρη μορφή.
Ανίχνευση αντικειμένων
Ερευνείστε το σχέδιο για τα επιλεγμένα αντικείμενα με το κουμπί «Ανίχνευση
αντικειμένων». Όλα τα αποτελέσματα αναζήτησης φαίνονται στη λίστα
αριστερά και σημειώνονται πάνω στο σχέδιο με ένα κόκκινο παραλληλόγραμμο.

Είναι πιθανόν να έχουν επιλεγεί και ανεπιθύμητα αντικείμενα. Κάντε κλικ στο
κουτί ελέγχου που βρίσκεται στα δεξιά τους στη λίστα για να τα αφαιρέσετε από
τη μέτρηση. Παρατηρήστε ότι όταν κάνετε κλικ σε μια μικρογραφία στη λίστα
αριστερά, τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται σε μεγέθυνση πάνω στο
σχέδιο, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αποφασίσει αν είναι ανεπιθύμητα ή όχι.
Τα αντικείμενα που αφαιρούνται σημαίνονται στο σχέδιο με μπλε χρώμα ενώ
αυτά που θα συμπεριληφθούν στη μέτρηση, με κόκκινο.
Προκειμένου να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσματα, μπορείτε να πειραματιστείτε προσαρμόζοντας τόσο την
ευαισθησία όσο και το όριο διαχωρισμού μεταξύ μαύρου και άσπρου.

6.2.2 Ορισμός περιοχής ανίχνευσης
Μπορείτε επίσης να ορίσετε μια συγκεκριμένη ορθογωνική περιοχή πάνω στο
σχέδιο όπου θα περιορισθεί η ανίχνευση αντικειμένων, με την επιλογή «Ορισμός
περιοχής ανίχνευσης». Με την επιλογή «Ανίχνευση αντικειμένων»
,
ξεκινάτε την αναζήτηση εντός της καθορισμένης περιοχής.
Με τον τρόπο αυτό εξοικονομείται χρόνος κατά
τη διάρκεια της αναζήτησης, οπότε ανάλογα με το αντικείμενο, που θέλετε να
μετρήσετε περιορίστε ανάλογα την περιοχή αναζήτησης, ιδιαίτερα σε μεγάλα

σχέδια.

6.2.3 Διαγραφή περιοχής ανίχνευσης
Χρησιμοποιείστε αυτήν την επιλογή, προκειμένου να διαγράψετε την περιοχή
ανίχνευσης, πχ. για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε όλο το σχέδιο.
Αν θέλετε απλά να επιλέξετε μια νέα περιοχή
ανίχνευσης δεν χρειάζεται να διαγράψετε πρώτα την παλιά. Διαγράφεται
αυτόματα κατά την επιλογή της νέας.
Ενημέρωση και κλείσιμο
Η επιλογή αυτή προσθέτει τα αποτελέσματα της αναζήτησης στη μέτρηση
τεμαχίων και κλείνει το παράθυρο «Μέτρηση αντικειμένων». Όλα τα
αντικείμενα που μετρήθηκαν σημειώνονται στο σχέδιο με την επισήμανση
χρώματος και σχήματος που επιλέξατε.

6.2.4 Μέτρηση μήκους XE " Σκαναρισμένα
σχέδια:Μέτρηση μήκους"
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να μετρήσετε πάνω στο σχέδιο το μήκος
μεμονωμένης γραμμής, καμπύλης, polyline, πολλών μεμονωμένων γραμμών ή
και πολλών polyline. Πιέστε το κουμπί
και στην οθόνη εμφανίζεται
παράθυρο της μορφής:

Περιγραφή /Κατηγορία/Εργασία/Χρώμα/Σημειώσεις

(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
τεμαχίων XE " Σκαναρισμένα σχέδια:Μέτρηση τεμαχίων"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

Τελεστής
Το πεδίο τελεστής δίνει την δυνατότητα για απευθείας προσαύξηση ή
απομείωση του πρωτογενούς αποτελέσματος (αυτό που φαίνεται στην καρτέλα
«Σχέδια», όχι αυτό που φαίνεται στην καρτέλα «Εργασίες») καθώς και για
μετατροπή σε διαφορετική μονάδα μέτρησης. Αν πχ. θέλετε να αυξήσετε το
μήκος της απόστασης που μετράτε κατά 10%, καταχωρίστε στο πεδίο τελεστής
την τιμή 1,1.

ΜΜ

Η προεπιλεγμένη μονάδα της πρωτογενούς μέτρησης μήκους είναι m (ή πόδια
αν έχετε επιλέξει αμερικανικό σύστημα μονάδων). Μπορείτε, εφ’ όσον
επιθυμείτε, να αλλάξετε την μονάδα μέτρησης (Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία
εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση τεμαχίων XE " Σκαναρισμένα
σχέδια:Μέτρηση τεμαχίων"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

Τρόπος μέτρησης
Η περιοχή αυτή είναι απενεργοποιημένη διότι οι διαφορετικοί τρόποι μέτρησης
μήκους έχουν νόημα μόνο στην περίπτωση που το σχέδιο είναι διανυσματικό.

Διαδικασία μέτρησης
Για να μετρήσετε το μήκος ενός τμήματος, κάνετε αριστερό κλικ στο πρώτο
σημείο που ορίζει την απόσταση μεταξύ των σημείων, που θέλετε να μετρήσετε,
μετακινήστε το ποντίκι προς το δεύτερο σημείο και κάντε αριστερό κλικ πάνω
του.
Εάν επιθυμείτε να μετρήσετε καμπύλες γραμμές, κάντε πρώτα αριστερό κλικ και
αμέσως μετά δεξί κλικ στο σημείο που ξεκινάει η καμπύλη, οπότε εμφανίζεται
μενού συντόμευσης με την επιλογή «Καμπύλη γραμμή», την οποία μπορείτε να
ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε κατά τη διάρκεια της μέτρησης.

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο F10.
Μέτρηση διακεκομμένων τμημάτων XE "Προσωρινή διακοπή μέτρησης"
XE "Μέτρηση διακεκομμένων τμημάτων"
Αν επιθυμείτε να μετρήσετε διακεκομμένα (ασυνεχή) τμήματα πιέστε μία φορά
το πλήκτρο Esc και κατόπιν κάντε κλικ στο σημείο εκκίνησης του επόμενου
τμήματος κ.ο.κ. Με τον τρόπο αυτό γίνεται προσωρινή διακοπή μιας μέτρησης
και δημιουργούνται διακριτά τμήματα. Τα επιμέρους αυτά τμήματα ανήκουν
στην ίδια υπομέτρηση (Βλέπε Σχέδια έργου/Συνέχιση μέτρησης). Επομένως η
ιεραρχία είναι: Μετρηση→ μία ή περισσότερες υπομετρήσεις→ ένα ή
περισσότερα διακριτά τμήματα.

Στο παράθυρο ανάλυσης μέτρησης (Βλέπε Σχέδια
έργου/Ανάλυση μέτρησης XE "Ανάλυση μέτρησης" XE "Μετρήσεις: ανάλυση
"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650
) φαίνεται ότι τα αποτελέσματα των διακριτών τμημάτων ξεχωρίζουν το ένα
από το άλλο, με τη χρήση παρενθέσεων.
Αναίρεση (Ctrl+Z) XE "Αναίρεση μέτρησης"
Κατά τη μέτρηση, για γρήγορη διόρθωση τυχόν λανθασμένων κινήσεων πχ. στη
σχεδίαση μιας polyline, υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλής αναίρεσης των
τελευταίων σας ενεργειών κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας «Αναίρεση».

Εναλλακτικά χρησιμοποιώντας τον συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl+Z.
Διακοπή μέτρησης XE "Διακοπή μέτρησης"
Για να ολοκληρώσετε την διαδικασία της μέτρησης κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε
διακοπή της μέτρησης στο μενού συντόμευσης που εμφανίζεται,

ή πιέστε δύο φορές το πλήκτρο Εsc ή πιέστε το κουμπί
εξέλιξη ώστε να απενεργοποιηθεί.

Μέτρηση σε

Επεξεργασία μέτρησης XE "Επεξεργασία μέτρησης"
Υπάρχει η δυνατότητα, εκ των υστέρων τροποποίησης μιας μέτρησης. Μπορείτε
να επεξεργαστείτε τη μέτρηση, αλλάζοντας το σχήμα ή τις διαστάσεις της
polyline. Επιλέξτε την polyline και μετακινήστε τους κόμβους της, ή κάντε δεξί
κλικ, οπότε εμφανίζεται μενού συντόμευσης με τις επιλογές «Προσθήκη
κόμβου», «Αφαίρεση κόμβου» και «Στοιχεία σχήματος».

Προσθήκη κόμβου XE "Προσθήκη: κόμβου"
Με την επιλογή αυτή, βρίσκεστε σε κατάσταση «προσθήκης κόμβου» στο
επιλεγμένο κλειστό πολύγωνο ή πολυγωνική (τεθλασμένη) γραμμή.

Με κλικ πάνω σε κάποιο σημείο, στην περίμετρο του πολύγωνου ή της
πολυγωνικής γραμμής, εισάγετε έναν κόμβο στην θέση αυτή. Κατόπιν, μπορείτε
να μετακινήσετε τον κόμβο αυτό και να δείτε την μεταβολή που επέρχεται στο
πολύγωνο ή την πολυγωνική γραμμή.

Αφαίρεση κόμβου XE "Αφαίρεση κόμβου"
Με την επιλογή αυτή, βρίσκεστε σε κατάσταση «αφαίρεσης κόμβου» από το
επιλεγμένο κλειστό πολύγωνο ή πολυγωνική γραμμή.
Με κλικ πάνω σε κάποιο κόμβο του πολύγωνου ή της πολυγωνικής γραμμής
αφαιρείτε τον κόμβο αυτό και βλέπετε την μεταβολή που επέρχεται στο
πολύγωνο ή την πολυγωνική γραμμή.
Οι παραπάνω αλλαγές συνοδεύονται από
ταυτόχρονη μεταβολή του αποτελέσματος.
Η μέτρηση μήκους από αρχεία εικόνας γίνεται
μόνο με τον Τρόπο μέτρησης με επιλογή σημείων ενώ οι υπόλοιπες επιλογές
είναι απενεργοποιημένες

Στοιχεία σχήματος XE "Αφαίρεση κόμβου"
Σε αρκετά είδη μετρήσεων υπάρχουν παράμετροι, οι οποίες μεταβάλλονται ανά
κόμβο. Για παράδειγμα, αν σε μία μέτρηση επιφάνειας
κάθετα στο σχέδιο
δεν ορίσετε ενιαίο ύψος, τότε σε κάθε κόμβο που σημειώνετε στο σχέδιο, σας
ζητείται η τιμή του ύψους. Άλλες τέτοιες περιπτώσεις είναι οι μετρήσεις μήκους
με πρόσθετο μήκος ή με Καταχώριση μήκους και οι μετρήσεις όγκου
με γραμμικά στοιχεία κ.ο.κ. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις τιμές αυτών των
παραμέτρων χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία σχήματος. Με την επιλογή αυτή
ανοίγει ένας πίνακας με τις τιμές (2η στήλη) της παραμέτρου ανά κόμβο (1η
στήλη), όπου μπορείτε να τις τροποποιήσετε. Στο προηγούμενο παράδειγμα,
ακόμα και αν το ύψος ήταν ενιαίο (και όχι διαφορετικό σε κάθε κόμβο), πάλι θα
μπορούσατε να τροποποιήσετε την τιμή του σε κάποιους κόμβους.

Όταν επεξεργάζεστε την τιμή ενός κόμβου, αυτός
επισημαίνεται στο σχήμα με ένα σταυρό (+).
μετρήσεις μήκους
«Καταχώριση μήκους»

Η επιλογή αυτή είναι απενεργοποιημένη για
, αν δεν έχετε τσεκάρει την επιλογή «Πρόσθετο μήκος» ή

Οι παράμετροι που είναι κοινές σε μία μέτρηση, ή
για την ακρίβεια υπο-μέτρηση, μπορούν να τροποποιηθούν με την Επεξεργασία
μέτρησης . Αν επεξεργαστείτε την τιμή συγκεκριμένων κόμβων με τα Στοιχεία
σχήματος, τότε η παράμετρος παύει να θεωρείται κοινή και δεν εμφανίζεται πια
στην Επεξεργασία μέτρησης.

Πρόσθετο μήκος XE "Πρόσθετο μήκος"
Επιλέξτε το πεδίο πρόσθετο μήκος, για να προσθέσετε μήκη στην απόσταση που
μετράτε (πχ. στα σχέδια κατόψεων Η/Μ εργασιών για τις κατακόρυφες οδεύσεις
σωλήνων, καλωδίων). Κατά τη διάρκεια της μέτρησης με επιλεγμένη τη
δυνατότητα πρόσθετου μήκους, κάθε φορά που κάνετε κλικ στους κόμβους της
απόστασης που μετράτε, εμφανίζεται στην οθόνη παράθυρο της μορφής:

Καταχωρίστε την τιμή που θέλετε να προστεθεί στο συγκεκριμένο σημείο.
Η τιμή αυτή είναι προεπιλεγμένη και για κάθε
επόμενο κόμβο της μέτρησης έτσι ώστε να μην απαιτείται εκ νέου καταχώριση
της -αν το πρόσθετο μήκος είναι το ίδιο με τον προηγούμενο κόμβο- ενώ
προφανώς υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της.
Είναι πιθανό να θελήσετε να δώσετε εκ των
υστέρων πρόσθετο μήκος σε ενδιάμεση θέση ενός ευθύγραμμου τμήματος. Σε
τέτοιες περιπτώσεις μπορείτε να προσθέσετε έναν ενδιάμεσο κόμβο, ο οποίος
αποκτά ως τιμή του πρόσθετου μήκους του εκείνη που έχει ο προηγούμενος
κόμβος. Μπορείτε κατόπιν να επεξεργαστείτε την τιμή αυτή με δεξί κλικ
επιλέγοντας «Στοιχεία σχήματος». Αυτό όμως είναι δυνατόν μόνο, αν κατά τη
δημιουργία της μέτρησης είχατε τσεκάρει την επιλογή «Πρόσθετο μήκος».

Καταχώριση μήκους XE "Χειροκίνητη καταχώρηση μήκους"
Επιλέξτε την επιλογή «Καταχώριση μήκους» όταν επιθυμείτε να ορίσετε
αυθαίρετα το μήκος κάθε τμήματος, αντί να αφήσετε το ExtrAXION να το
υπολογίσει. Κατά τη διάρκεια μιας μέτρησης στην οποία έχετε ενεργοποιήσει
την επιλογή «Καταχώριση μήκους» κάθε φορά που κάνετε κλικ σε έναν κόμβο
για να τελειώσετε ένα τμήμα, στην οθόνη εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Πληκτρολογείστε την τιμή που επιθυμείτε και πατήστε OK.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή, σε αρκετές περιπτώσεις πχ.
σε σχέδια που έχουν διαφορετική κλίμακα σε ορισμένες περιοχές, σε ισομετρικά
σχέδια ή αν απλά θέλετε να παρακάμψετε τους υπολογισμούς του ExtrAXION
και να ορίσετε εσείς το μήκος, που προτιμάτε.

6.2.5 Μέτρηση επιφάνειας XE " Σκαναρισμένα
σχέδια:Μέτρηση επιφάνειας"
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να μετρήσετε επιφάνεια πάνω στο σχέδιο, κάθετα
στο σχέδιο ή ακόμα και με μέτρηση τεμαχίων. Πιέστε το κουμπί
και στην
οθόνη εμφανίζεται παράθυρο της μορφής:

Περιγραφή /Κατηγορία/Εργασία/Χρώμα/Σημειώσεις/Τελεστής

(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ REF
_Ref362871505 \h \* MERGEFORMAT Μέτρηση τεμαχίων XE "
Σκαναρισμένα σχέδια:Μέτρηση τεμαχίων"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

ΜΜ

Η προεπιλεγμένη μονάδα της πρωτογενούς μέτρησης επιφάνειας είναι τα m2 (ή
τετραγωνικά πόδια αν έχετε επιλέξει αμερικανικό σύστημα μονάδων).
Μπορείτε, εφ’ όσον επιθυμείτε, να αλλάξετε την μονάδα μέτρησης (Βλέπε
Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση τεμαχίων
XE " Σκαναρισμένα σχέδια:Μέτρηση τεμαχίων"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

Ανάλυση σε τρίγωνα

Εάν επιθυμείτε για την ανάλυση-τεκμηρίωση του εμβαδού να χρησιμοποιηθούν
μόνο τρίγωνα, τσεκάρετε το κουτί ελέγχου ‘Ανάλυση σε τρίγωνα’. Σε αντίθετη
περίπτωση, η ανάλυση θα γίνει κατά σειρά σε: ορθογώνια, παραλληλόγραμμα,
τραπέζια, τρίγωνα και καμπύλα τμήματα. (Βλέπε Τεκμηρίωση μετρήσεων
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500

)
Στην περίπτωση που στον ορισμό της επιφάνειας περιλαμβάνονται
και καμπύλα τμήματα η ανάλυση γίνεται πάντα με την 2η μέθοδο δηλαδή
ακόμα και αν έχετε τσεκάρει το κουτί ελέγχου ‘Ανάλυση σε τρίγωνα’.
Η ανάλυση μόνο σε τρίγωνα διευκολύνει τον
έλεγχο των μετρήσεων επί τόπου του έργου με τη χρήση «κορδέλας» Στην
περίπτωση αυτή για την ανάλυση του εμβαδού οι υπολογισμοί γίνονται με
χρήση του τύπου του Ήρωνα στην παρακάτω μορφή:

Τρόπος μέτρησης
Η περιοχή αυτή είναι απενεργοποιημένη διότι οι διαφορετικοί τρόποι μέτρησης
επιφάνειας έχουν νόημα μόνο στην περίπτωση που το σχέδιο είναι
διανυσματικό.
Μέτρηση επιφάνειας

Στο επίπεδο του σχεδίου XE "Σκαναρισμένα σχέδια - Μέτρηση
επιφάνειας:Στο επίπεδο του σχεδίου"
Επιλέξτε «στο επίπεδο του σχεδίου» όταν θέλετε να μετρήσετε επιφάνεια που
βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με αυτό που απεικονίζεται στο σχέδιο. Για να
μετρήσετε την επιφάνεια που επιθυμείτε, ουσιαστικά την σχεδιάζετε ξανά,
κάνοντας διαδοχικά κλικ στους κόμβους της.
Κατά τη διάρκεια της μέτρησης, εάν επιθυμείτε να μετρήσετε επιφάνειες που
περικλείονται από καμπύλες γραμμές XE "Καμπύλη γραμμή" , κάντε δεξί κλικ
και επιλέξτε «Καμπύλη γραμμή» (Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και
τρόπος μέτρησης/Μέτρηση μήκους/Διαδικασία μέτρησης
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).
Για να σχεδιάσετε καμπύλη γραμμή μπορείτε να
πατήσετε το F10 για συντομία
Αν θέλετε να υπολογίσετε το εμβαδό περισσότερων της μιας επιφανειών σε μία
μέτρηση, πιέστε το πλήκτρο Esc και κατόπιν μετρήστε τη επόμενη περιοχή
κ.ο.κ. (πχ. μέτρηση πλακιδίων δαπέδου σε WC και δύο λουτρά με μια κίνηση).

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας μέτρησης γίνεται κάνοντας δεξί κλικ και
επιλέγοντας διακοπή της μέτρησης ή πιέζοντας δύο φορές το πλήκτρο Εsc.
Για να συνεχίσετε τη μέτρηση, πιέστε το κουμπί
Συνέχιση μέτρησης
για να προσθέσετε επιφάνειες στη μέτρηση ή
Συνέχιση μέτρησης
(αφαίρεση) XE "Συνέχιση μέτρησης (αφαίρεση)" εφ’ όσον θέλετε να
αφαιρέσετε το εμβαδόν περιοχών από επιφάνειες που έχετε ήδη σχεδιάσει (πχ.
σε όψη, αφαίρεση της επιφάνειας των ανοιγμάτων από την επιφάνεια του
τοίχου). Οι επιφάνειες, που αφαιρείτε από τη μέτρηση, επισημαίνονται πάνω στο
σχέδιο με διαγράμμιση, ενώ το περίγραμμα των αφαιρούμενων περιοχών
ορίζεται με διακεκομμένες γραμμές.

Σε περίπτωση μέτρησης τεμαχίων, μετά την
ολοκλήρωση της μέτρησης, η επιλογή
Συνέχιση μέτρησης
(αφαίρεση) είναι απενεργοποιημένη.
Αν επιθυμείτε να αφαιρέσετε τεμάχια επιλέξτε τα είτε μαζικά
είτε κάνοντας κλικ πάνω τους και στη συνέχεια επιλέξτε ‘Διαγραφή
επιλεγμένων’
.
Στα διανυσματικά αρχεία CAD (dwg, dxf, dgn)
παρέχονται επιπλέον δυνατότητες ως προς τον τρόπο μέτρησης σε σχέση με τα
αρχεία εικόνας (Βλέπε Μετρήσεις σε διανυσματικά αρχεία (CAD)

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650
).

Όταν επιλέγεται η συνέχιση μιας μέτρησης (με
πρόσθεση ή αφαίρεση) δημιουργείται μια νέα υπομέτρηση (Βλέπε
Υπομέτρηση). Κάθε υπομέτρηση εμφανίζεται στο παράθυρο Ανάλυσης της
μέτρησης ως επιπλέον γραμμή (Βλέπε Σχέδια έργου/Ανάλυση μέτρησης XE
"Ανάλυση μέτρησης" XE "Μετρήσεις: ανάλυση "
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650
).
Οι διαφορετικοί τρόποι μέτρησης (στο επίπεδο του σχεδίου,
κάθετα στο σχέδιο, με μέτρηση τεμαχίων) μπορούν να εναλλάσσονται και να
συνδυάζονται μεταξύ των διαφόρων υπομετρήσεων. (πχ. επί του σχεδίου και
κάθετα σε αυτό σε περίπτωση που μετρώνται πλακάκια λουτρών)
Κάθετα στο σχέδιο XE "Σκαναρισμένα σχέδια - Μέτρηση
επιφάνειας:Κάθετα στο σχέδιο"
Επιλέξτε «κάθετα στο σχέδιο», όταν θέλετε να μετρήσετε επιφάνεια η οποία
βρίσκεται σε επίπεδο κάθετο στο επίπεδο, που απεικονίζεται στο σχέδιο.
Για να μετρήσετε επιφάνειες κάθετα στο σχέδιο, σας ζητείται να ορίσετε το ύψος
τους και το ύψος στη βάση τους. Αν το ύψος της επιφάνειας που μετράτε είναι
ενιαίο, συμπληρώστε το αντίστοιχο πεδίο όπως φαίνεται στο ακόλουθο
παράθυρο:

Το ύψος στη βάση δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα
της μέτρησης και μπορείτε να το παραλείψετε, Μπορεί να σας βοηθήσει όμως
ώστε να έχετε καλύτερη εποπτεία των μετρήσεων σε 3d. (Βλέπε Τρισδιάστατη
απεικόνιση
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650
)
Πιέστε Συνέχεια και επισημάνετε την επιφάνεια που θέλετε να μετρήσετε
σχεδιάζοντας την περίμετρο της βάσης της.
Εάν το ύψος είναι μεταβαλλόμενο, αφήστε κενό το πεδίο ενιαίο ύψος, και πιέστε
OK. Κάθε φορά που κάνετε κλικ στους κόμβους της επιφάνειας που μετράτε,
εμφανίζεται στην οθόνη παράθυρο της μορφής:

Ορίστε το ύψος του συγκεκριμένου σημείου της επιφάνειας που μετράτε.
Η τιμή αυτή είναι προεπιλεγμένη για κάθε
επόμενο κόμβο της μέτρησης, έτσι ώστε, να μην απαιτείται εκ νέου καταχώριση

της -αν το ύψος είναι το ίδιο με τον προηγούμενο κόμβο- ενώ προφανώς
υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της.
Αν στη συνέχεια θελήσετε να επεξεργαστείτε την
τιμή αυτή, επιλέξτε τη μέτρηση στο σχέδιο, κάντε δεξί κλικ στον κόμβο που
θέλετε να αλλάξετε (ακόμα και αν είχατε διαλέξει ενιαίο ύψος αρχικά) και
επιλέξτε «Στοιχεία σχήματος», οπότε εμφανίζεται πίνακας με το ύψος κάθε
κόμβου (Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Μέτρηση μήκους/Στοιχεία
σχήματος)
Μπορείτε αν θέλετε να ορίσετε το ύψος σε μια
ενδιάμεση θέση ενός ευθύγραμμου τμήματος (πχ. αν είχατε δημιουργήσει μια
συνεχόμενη γραμμή, αντί για τεθλασμένη). Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να
προσθέσετε έναν ενδιάμεσο κόμβο, ο οποίος σαν τιμή αποκτά το ύψος του
προηγούμενου κόμβου, και να επεξεργαστείτε την τιμή του ύψους στον κόμβο
αυτό με δεξί κλικ και επιλέγοντας «Στοιχεία σχήματος».
Με μέτρηση τεμαχίων XE "Σκαναρισμένα σχέδια - Μέτρηση
επιφάνειας:Με μέτρηση τεμαχίων"
Επιλέξτε «με μέτρηση τεμαχίων» όταν θέλετε να μετρήσετε επιφάνεια από
τεμάχια.

μέτρηση με μαρκάρισμα
Με αυτήν την επιλογή επισημαίνετε τα τεμάχια πάνω στο σχέδιο χειροκίνητα.
Αρχικά σας ζητείται, αν όλα τα προς μέτρηση τεμάχια έχουν την ίδια επιφάνεια,
να συμπληρώσετε την τιμή στο αντίστοιχο πεδίο, όπως φαίνεται στο παράθυρο
που ακολουθεί:

Πιέστε Συνέχεια και επιλέξτε τα τεμάχια, κάνοντας διαδοχικά κλικ πάνω στο
σχέδιο στα σημεία όπου βρίσκονται τα είδη που θέλετε να μετρήσετε.
Εάν η επιφάνεια των τεμαχίων είναι μεταβαλλόμενη, αφήστε κενό το αντίστοιχο
πεδίο και πιέστε Συνέχεια.
Κάθε φορά που κάνετε κλικ στα τεμάχια, των οποίων την επιφάνεια θέλετε να
μετρήσετε, εμφανίζεται στην οθόνη παράθυρο της μορφής:

Ορίστε την επιφάνεια του συγκεκριμένου τεμαχίου που μετράτε.
Η τιμή αυτή είναι προεπιλεγμένη για κάθε
επόμενο τεμάχιο έτσι ώστε να μην απαιτείται εκ νέου καταχώριση της -αν η
επιφάνεια είναι η ίδια με το προηγούμενο τεμάχιο- ενώ προφανώς υπάρχει η
δυνατότητα αλλαγής της.

Ανίχνευση αντικειμένων
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Μέτρηση τεμαχίων/Ανίχνευση

αντικειμένων)

6.2.6 Μέτρηση όγκου XE " Σκαναρισμένα
σχέδια:Μέτρηση όγκου"
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να μετρήσετε όγκο από επιφάνεια, από γραμμικό
στοιχείο ή από τεμάχια στο επίπεδο του σχεδίου. Πιέστε το κουμπί
και
στην οθόνη εμφανίζεται παράθυρο της μορφής:

Περιγραφή/Κατηγορία/Εργασία/Χρώμα/Σημειώσεις/Τελεστής

(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
τεμαχίων XE " Σκαναρισμένα σχέδια:Μέτρηση τεμαχίων"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

ΜΜ
Η προεπιλεγμένη μονάδα της πρωτογενούς μέτρησης όγκου είναι τα m3 (ή
κυβικά πόδια αν έχετε επιλέξει αμερικανικό σύστημα μονάδων). Μπορείτε εφ’
όσον επιθυμείτε να αλλάξετε την μονάδα μέτρησης (Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία
εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση τεμαχίων XE " Σκαναρισμένα
σχέδια:Μέτρηση τεμαχίων"

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

Ανάλυση σε τρίγωνα

(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
επιφάνειας/ REF _Ref362871798 \h \* MERGEFORMAT Ανάλυση σε τρίγωνα
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

Τρόπος μέτρησης
Η περιοχή αυτή είναι απενεργοποιημένη διότι οι διαφορετικοί τρόποι μέτρησης
όγκου έχουν νόημα μόνο στην περίπτωση που το σχέδιο είναι διανυσματικό.
Μέτρηση όγκου από

επιφάνεια στο επίπεδο του σχεδίου XE " Σκαναρισμένα σχέδια – Μέτρηση
όγκου από:επιφάνεια στο επίπεδο του σχεδίου"
Επιλέξτε «από επιφάνεια στο επίπεδο του σχεδίου» όταν θέλετε να μετρήσετε
όγκο από επιφάνεια η οποία βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με αυτό που
απεικονίζεται στο σχέδιο.
Για να μετρήσετε όγκο από επιφάνεια στο επίπεδο του σχεδίου, σας ζητείται να
συμπληρώσετε το πεδίο ενιαίο ύψος. Αφού ορίσετε το ύψος, πιέστε Συνέχεια
και κατόπιν σχεδιάστε την περιοχή που θέλετε να μετρήσετε κάνοντας διαδοχικά
κλικ στους κόμβους της. (Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος
μετρήσεων/Μέτρηση επιφάνειας/Στο επίπεδο του σχεδίου
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).
Οι διαφορετικοί τρόποι μέτρησης (μέτρηση όγκου από
επιφάνεια στο επίπεδο του σχεδίου, από γραμμικό στοιχείο, από επιλογή
τεμαχίων) μπορούν να εναλλάσσονται και να συνδυάζονται κατά τη διάρκεια
μιας μέτρησης .
γραμμικό στοιχείο XE "Γραμμικο στοιχείο" XE " Σκαναρισμένα σχέδια –
Μέτρηση όγκου από:Γραμμικο στοιχείο"
Με την επιλογή «γραμμικό στοιχείο» μπορείτε να μετρήσετε όγκο από γραμμικό
στοιχείο, πχ. στην περίπτωση που μετράτε τον όγκο σκάμματος στην περίμετρο
οικοπέδου για τοποθέτηση σωλήνων απορροής όμβριων υδάτων από σχέδιο
κάτοψης.

Για να μετρήσετε όγκο από γραμμικό στοιχείο, σας ζητείται, να συμπληρώσετε
την τιμή του πάχους του γραμμικού στοιχείου στο αντίστοιχο πεδίο καθώς και
την τιμή του ύψους, εφ’ όσον είναι ενιαίο.
Το «πάχος» μπορεί να είναι μόνο ενιαίο και δε
λειτουργεί όπως το πεδίο «ενιαίο ύψος», το οποίο θεωρείται μεταβλητό αν δε
συμπληρώσετε τιμή. Σε περίπτωση που δεν ορίσετε την τιμή πάχους,
εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα.
Πιέστε Συνέχεια και κατόπιν κάντε κλικ στα σημεία του γραμμικού στοιχείου
του οποίου τον όγκο θέλετε να μετρήσετε.
Εάν το ύψος των γραμμικών στοιχείων είναι μεταβαλλόμενο, αφήστε κενό το
αντίστοιχο πεδίο και πιέστε Συνέχεια.
Κάθε φορά που κάνετε κλικ στα σημεία των γραμμικών στοιχείων, των οποίων
τον όγκο θέλετε να μετρήσετε, εμφανίζεται στην οθόνη παράθυρο της μορφής:

Ορίστε το ύψος του συγκεκριμένου σημείου/κόμβου του γραμμικού στοιχείου
που μετράτε.
Η τιμή αυτή είναι προεπιλεγμένη για κάθε

επόμενο γραμμικό σημείο της μέτρησης έτσι ώστε να μην απαιτείται εκ νέου
καταχώριση της -αν το ύψος είναι το ίδιο με το προηγούμενο- ενώ προφανώς
υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της.
Αν στη συνέχεια θελήσετε να επεξεργαστείτε την
τιμή αυτή, επιλέξτε τη μέτρηση στο σχέδιο, κάντε δεξί κλικ στον κόμβο που
θέλετε να αλλάξετε (ακόμα και αν είχατε διαλέξει ενιαίο ύψος αρχικά) και
επιλέξτε «Στοιχεία σχήματος», οπότε εμφανίζεται πίνακας με το ύψος κάθε
κόμβου (Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Μέτρηση μήκους/Στοιχεία
σχήματος)
Μπορείτε αν θέλετε να ορίσετε το ύψος σε μια
ενδιάμεση θέση ενός ευθύγραμμου τμήματος (πχ. αν είχατε δημιουργήσει μια
συνεχόμενη γραμμή, αντί για τεθλασμένη). Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να
προσθέσετε έναν ενδιάμεσο κόμβο, ο οποίος σαν τιμή αποκτά το ύψος του
προηγούμενου κόμβου, και να επεξεργαστείτε την τιμή του ύψους στον κόμβο
αυτό με δεξί κλικ και επιλέγοντας «Στοιχεία σχήματος».
επιλογή τεμαχίων XE " Σκαναρισμένα σχέδια – Μέτρηση όγκου
από:επιλογή τεμαχίων"
Με την «επιλογή τεμαχίων» μπορείτε να μετρήσετε όγκο από τεμάχια. Μπορείτε
πχ. να μετρήσετε τον συνολικό όγκο 5 διακοσμητικών σφαιρών από σκυρόδεμα,
γνωρίζοντας τον όγκο της μιας σφαίρας.

μέτρηση με μαρκάρισμα
Με την επιλογή αυτή επισημαίνετε τα τεμάχια πάνω στο σχέδιο χειροκίνητα.
Αρχικά σας ζητείται, εφ’ όσον ο όγκος των τεμαχίων είναι ενιαίος, να
συμπληρώσετε την τιμή στο αντίστοιχο πεδίο, όπως φαίνεται στο παράθυρο που
ακολουθεί:

Πιέστε Συνέχεια και επιλέξτε τα τεμάχια, κάνοντας διαδοχικά κλικ πάνω στο
σχέδιο στα σημεία όπου βρίσκονται τα είδη που θέλετε να μετρήσετε.
Εάν ο όγκος των τεμαχίων δεν είναι ενιαίος, αφήστε κενό το αντίστοιχο πεδίο
και πιέστε Συνέχεια.
Κάθε φορά που κάνετε κλικ στα τεμάχια, των οποίων τον όγκο θέλετε να
μετρήσετε, εμφανίζεται στην οθόνη παράθυρο της μορφής:

Ορίστε τον όγκο του συγκεκριμένου τεμαχίου που μετράτε.
Η τιμή αυτή είναι προεπιλεγμένη για κάθε
επόμενο τεμάχιο έτσι ώστε να μην απαιτείται εκ νέου καταχώριση της -αν ο
όγκος είναι ο ίδιος με το προηγούμενο τεμάχιο- ενώ προφανώς υπάρχει η
δυνατότητα αλλαγής της.

Ανίχνευση αντικειμένων
Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Μέτρηση τεμαχίων/Ανίχνευση

αντικειμένων

6.2.7 Ειδικές Μετρήσεις
XE " Σκαναρισμένα
σχέδια: Ειδικές μετρήσεις" XE " Ειδικές
μετρήσεις"

Με το κουμπί αυτό εμφανίζονται οι μετρήσεις που έχετε καταχωρίσει στη
Βιβλιοθήκη (Βλέπε Γενικά/Βιβλιοθήκη/ REF _Ref362871838 \h \*
MERGEFORMAT Ειδικές μετρήσεις
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
). Πιέστε το κουμπί
και στην οθόνη εμφανίζεται λίστα με τις διαθέσιμες
ειδικές μετρήσεις της βιβλιοθήκης. Επιλέγοντας μία από αυτές εμφανίζεται
παράθυρο της μορφής:

Η περιοχή «Λεπτομέρειες μέτρησης» είναι
διαφορετικής μορφής ανάλογα με το αν η ειδική μέτρηση είναι τύπου τεμαχίων,

μήκους, επιφάνειας ή όγκου.

Περιγραφή/Κατηγορία/Χρώμα/Σημειώσεις/Τελεστής

(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
τεμαχίων XE " Σκαναρισμένα σχέδια:Μέτρηση τεμαχίων"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

Εργασία

(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
τεμαχίων XE " Σκαναρισμένα σχέδια:Μέτρηση τεμαχίων"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).
Στη σύνδεση της μέτρησης με εργασίες του προϋπολογισμού εμφανίζονται
επιπλέον οι παραστάσεις που καθορίσθηκαν στο τμήμα του παραθύρου
«Υπολογισμοί μέτρησης» από τη Βιβλιοθήκη.
Πληκτρολογείστε για κάθε μία από τις εργασίες του προϋπολογισμού -με τις
οποίες θα συνδεθεί η μέτρηση- τον τύπο υπολογισμού, που επιθυμείτε.
Εναλλακτικά, όταν ο δείκτης βρίσκεται στον τύπο
υπολογισμού μιας εργασίας, έχετε τη δυνατότητα αυτόματης επικόλλησης μιας
από τις προκαθορισμένες παραστάσεις στη θέση του δείκτη, κάνοντας διπλό
κλικ πάνω της.

ΜΜ

Η προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης για την πρωτογενή μέτρηση, ορίζεται
αυτόματα ανάλογα με τον τύπο της μέτρησης που ορίσατε στη Βιβλιοθήκη.
Μπορείτε εφ’ όσον επιθυμείτε να αλλάξετε την μονάδα μέτρησης (Βλέπε
Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση τεμαχίων
XE " Σκαναρισμένα σχέδια:Μέτρηση τεμαχίων"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).
Παράμετροι XE " Ειδικές μετρήσεις: παράμετροι "
Στη θέση αυτή εμφανίζονται οι παράμετροι της τρέχουσας ειδικής μέτρησης
όπως τις ορίσατε στη Βιβλιοθήκη.
Πληκτρολογήστε για κάθε παράμετρο τις τιμές που επιθυμείτε ή αφήστε, αν
θέλετε, τις προεπιλεγμένες.
Αν στο δεξί μέρος του πεδίου της τιμής μιας
παραμέτρου υπάρχει το σύμβολο … (3 τελείες), αυτό σημαίνει ότι στον ορισμό
της παραμέτρου έχετε δηλώσει ότι η τιμή της θα λαμβάνεται από μέτρηση στο
σχέδιο (Βλέπε Γενικά/Βιβλιοθήκη/Ειδικές μετρήσεις/Παράμετροι). Στην
περίπτωση αυτή, μπορείτε εναλλακτικά να καταχωρήσετε έμμεσα την
επιθυμητή τιμή, επισημαίνοντας πάνω στο σχέδιο το μήκος, που αντιστοιχεί.
Το μήκος αυτό μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα
ευθύγραμμα τμήματα. Επισημάνετε διαδοχικά τα επιθυμητά ευθύγραμμα
τμήματα και ,όταν τελειώσετε , πατήστε ESC για να αθροιστεί το μήκος τους
και να καταχωρηθεί στην παράμετρο.
Αν έχετε δημιουργήσει παραπάνω από μια
υπομετρήσεις, οι τιμές των παραμέτρων μπορούν να είναι διαφορετικές για
καθεμία (Βλέπε Σχέδια έργου/Συνέχιση μέτρησης). Μπορείτε να
επεξεργαστείτε τις παραμέτρους τους ξεχωριστά με την επιλογή «Επεξεργασία
μέτρησης» (Βλέπε Σχέδια έργου/Επεξεργασία μέτρησης). Αν μάλιστα η
παράμετρος μπορεί να ορισθεί στο σχέδιο, μπορείτε όχι μόνο να την
πληκτρολογήσετε αλλά και να κάνετε κλικ στο σύμβολο … και να επαναλάβετε
τη διαδικασία ορισμού επί του σχεδίου. Προσέξτε ότι πρέπει να ορίσετε από
την αρχή όλα τα ευθύγραμμα τμήματα.
Οι παράμετροι που ορίζονται πάνω στο σχέδιο,
επισημαίνονται με τρόπο παρόμοιο με τις διαστάσεις σε ένα πρόγραμμα CAD.
Μπορείτε να τροποποιήσετε τις παραμέτρους, σέρνοντας τους κόμβους των

επισημάνσεων αυτών επί του σχεδίου. Η ανανέωση της παραμέτρου και τελικά
της μέτρησης γίνεται αυτόματα.

7 Μετρήσεις σε διανυσματικά αρχεία
(CAD) XE "Μετρήσεις: σε
διανυσματικά αρχεία (CAD)"
7.1 Αρχικές ρυθμίσεις

Ανοίγοντας ένα νέο διανυσματικό αρχείο (CAD) εμφανίζεται παράθυρο που σας
προτρέπει πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία να:
- Περιστρέψετε το σχέδιο, αν χρειάζεται
- Ορίσετε την κλίμακα, αν διαφέρει από 1:1
- Ορίσετε τους φακέλους όπου βρίσκονται τα σχετικά σχέδια (XREF)
- Ορίσετε το σημείο αναφοράς για την ορθή αντιγραφή των μετρήσεων
Όλες αυτές οι αρχικές ρυθμίσεις γίνονται στο παράθυρο των ιδιοτήτων του
σχεδίου (Βλέπε Σχέδια έργου/Ιδιότητες σχεδίου XE "Στοιχεία σχεδίου" XE
"Σχέδιο : στοιχεία"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
)

7.2 Είδη και διαδικασία μετρήσεων
7.2.1 Μέτρηση τεμαχίων XE "Σχέδια CAD:Μέτρηση
τεμαχίων"
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να μετρήσετε πάνω στο σχέδιο τεμάχια. Η μέτρηση
τεμαχίων σε διανυσματικά αρχεία (CAD), σε αντίθεση με τα αρχεία εικόνας,
μπορεί να γίνει και με επιλογή αντικειμένων ή με όμοια μπλοκ.
Πιέστε το κουμπί
και στην οθόνη εμφανίζεται παράθυρο της μορφής:

Περιγραφή/Κατηγορία/Εργασία/Χρώμα/ΜΜ/Σημειώσεις/
Τελεστής/Σχήμα επισήμανσης

(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/Μέτρηση
τεμαχίων XE " Σκαναρισμένα σχέδια:Μέτρηση τεμαχίων"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

Διαδικασία μέτρησης

μέτρηση με μαρκάρισμα XE " Σχέδια CAD - Μέτρηση τεμαχίων:μέτρηση
με μαρκάρισμα"
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
τεμαχίων XE " Σκαναρισμένα σχέδια:Μέτρηση τεμαχίων"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).
επιλογή αντικειμένων XE " Σχέδια CAD - Μέτρηση τεμαχίων:Επιλογή
αντικειμένων CAD"
Με την επιλογή αντικειμένων, μπορείτε να μετρήσετε πάνω στο σχέδιο τεμάχια,
τα οποία είναι «οντότητες» CAD XE "Οντότητες CAD" .
Επισημάνετε στο σχέδιο τα αντικείμενα CAD που θέλετε να μετρήσετε,
κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε σημείο τους. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε
μαζικά αντικείμενα με μία κίνηση, ακολουθώντας τη μέθοδο που ισχύει και στα
σχεδιαστικά προγράμματα CAD, δηλαδή με αριστερό κλικ σε κάποιο σημείο της
οθόνης και σύρσιμο το ποντικιού έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στην επιφάνεια
που διαγράφεται, όσα αντικείμενα επιθυμείτε.
Με σύρσιμο του ποντικιού προς τα δεξιά, το
ορθογώνιο επιλογής είναι χρώματος μπλε και επιλέγει μόνο τα αντικείμενα, που
περικλείονται πλήρως σε αυτό, ενώ με σύρσιμο προς τα αριστερά, το
ορθογώνιο επιλογής είναι πράσινο και επιλέγει όλα τα αντικείμενα, που
περιέχονται σε αυτό, ακόμη και μερικώς.

Κατά τη διάρκεια μιας μέτρησης, κάθε αντικείμενο μπορεί να
επιλεγεί ΜΟΝΟ μια φορά. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η κατά λάθος διπλή
επιλογή -και συνεπώς μέτρηση- του ιδίου αντικειμένου.
Με την επιλογή αντικειμένων μετρώνται μόνο
αυτόνομα αντικείμενα CAD, ενώ δεν είναι δυνατή η επιλογή - επισήμανση
στοιχείων που δεν είναι αυτόνομες «οντότητες» CAD (όχι blocks).
όμοια μπλοκ XE " Σχέδια CAD - Μέτρηση τεμαχίων:Όμοια μπλοκ"
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να μετρήσετε τον αριθμό των όμοιων μπλοκ που
υπάρχουν στο σχέδιο.
Επιλέξτε ως τρόπο μέτρησης «όμοια μπλοκ» και πατήστε Συνέχεια, ώστε να
ανοίξει το παράθυρο «Μέτρηση αντικειμένων».

Παράθυρο προεπισκόπησης μπλοκ
Πάνω αριστερά εμφανίζεται σε μεγέθυνση το μπλοκ που έχετε επιλέξει. Αρχικά
είναι κενό.

Παράθυρο σχεδίου
Δεξιά μπορείτε να πλοηγηθείτε στο σχέδιο και να επιλέξετε κάποιο μπλοκ
κάνοντας κλικ πάνω του. Με την επιλογή ενός στιγμιότυπου πάνω στο σχέδιο:
Το αντίστοιχο μπλοκ προβάλλεται στο παράθυρο προεπισκόπησης.
Όλα τα στιγμιότυπα του μπλοκ αυτού μαρκάρονται πάνω στο σχέδιο,
ενώ το τρέχον στιγμιότυπο περικλείεται από ένα ορθογώνιο και
μαρκάρεται με Χ. Επίσης το σχέδιο μετακινείται και μεγεθύνεται γύρω
του, ανάλογα με την επιλογή «Zoom σχήματος».
Το όνομα του μπλοκ επιλέγεται στη λίστα, ενώ ο μετρητής
«Αντικείμενα», που βρίσκεται στην κορυφή της, δείχνει το πλήθος των
επισημάνσεων και τον αύξοντα αριθμό του τρέχοντος στιγμιότυπου.

Σε περίπτωση που έχετε απενεργοποιήσει κάποια layers του σχεδίου, τα
μπλοκ που ανήκουν σε αυτά φαίνονται τόσο στη λίστα όσο και στο παράθυρο
προεπισκόπησης, όμως δεν μπορούν να μετρηθούν. Συνεπώς, αν θέλετε να
ληφθούν υπόψη όλα τα blocks, πρέπει πρώτα να τσεκάρετε ως ορατά όλα τα
layers του σχεδίου (Βλέπε Παράθυρα μετρήσεων/Ριζόχαρτα (Layers) σχεδίου

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650
) και κατόπιν να κάνετε τη μέτρηση.
Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα επισήμανσης από την γραμμή εντολών,
αν το χρώμα που είχατε επιλέξει κατά την εκκίνηση της μέτρησης δεν ξεχωρίζει
από το υπόβαθρο.

Λίστα των μπλοκ
Στο αριστερό μέρος του παράθυρου εμφανίζεται η λίστα με τα ονόματα όλων
των μπλοκ του σχεδίου. Αν γνωρίζετε τα ονόματα των μπλοκ μπορείτε να
επιλέξετε αυτό που επιθυμείτε από τη λίστα. Με τα βέλη που φαίνονται στη
κορυφή της λίστας μπορείτε να μετακινη μου θείτε από στιγμιότυπο σε
στιγμιότυπο.
Αν δεν μπορείτε να καταλάβετε από το όνομα ενός μπλοκ περί
τίνος πρόκειται, μπορείτε να δείτε την προεπισκόπηση του πάνω αριστερά για
να αποφασίστε αν είναι αυτό που θέλετε να μετρήσετε.

Γραμμή εντολών
Ενημέρωση και κλείσιμο
Με το κουμπί αυτό κλείνετε το παράθυρο «Μέτρηση αντικειμένων» και
ταυτόχρονα καταχωρείτε τα μετρημένα μπλοκ ως αποτέλεσμα της μέτρησης.

Αυτόματη Μέτρηση
Ως προεπιλογή, η «Αυτόματη Μέτρηση» είναι ενεργοποιημένη. Με αυτόν τον
τρόπο κάθε φορά που επιλέγετε ένα μπλοκ πάνω στο σχέδιο ή από τη λίστα, τα
στιγμιότυπα του επισημαίνονται και μετρούνται αυτόματα. Μπορείτε να την
απενεργοποιήσετε κάνοντας κλικ πάνω στο Αυτόματη μέτρηση, οπότε στην
περίπτωση αυτή ενεργοποιείται το κουμπί «Ανίχνευση αντικειμένων»
.

Ανίχνευση αντικειμένων

-

Ενεργοποιείται όταν απενεργοποιήσετε την «Αυτόματη μέτρηση». Στην
περίπτωση αυτή, αφού επιλέξετε το επιθυμητό μπλοκ, πρέπει να πατήσετε το
κουμπί
για να γίνει η μέτρηση.

Διαγραφή επιλεγμένων
Έχοντας επιλέξει μία ή περισσότερες επισημάνσεις στιγμιότυπων ενός μπλοκ,
μπορείτε να τις.διαγράψετε ώστε να εξαιρεθούν από την μέτρηση. Ταυτόχρονα ο
μετρητής «Αντικείμενα» μειώνεται ανάλογα.
Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να αφαιρέστε τυχόν ανεπιθύμητα
στιγμιότυπα, πχ. να μην ληφθεί υπόψη το στιγμιότυπο που βρίσκεται στο
υπόμνημα του σχεδίου.
Αν θελήσετε να συμπεριλάβετε ξανά διαγραμμένες επισημάνσεις, πρέπει
να επιλέξετε και πάλι το μπλοκ από το σχέδιο ή τη λίστα.

Ορισμός περιοχής ανίχνευσης
Μπορείτε να ορίσετε πάνω στο σχέδιο μια ορθογωνική περιοχή, στην οποία θα
περιορίζεται η ανίχνευση των μπλοκ. Η περιοχή επισημαίνεται στο σχέδιο με
κόκκινη διακεκομμένη γραμμή. Τα στιγμιότυπα εκτός αυτής αγνοούνται και ο
συνολικός αριθμός των μπλοκ που θα μετρηθούν μειώνεται ανάλογα.
Αν επιλέξετε ένα μπλοκ πάνω στο σχέδιο, το οποίο
βρίσκεται εκτός της περιοχής ανίχνευσης, τότε αυτή διαγράφεται αυτόματα.

Τα μπλοκ που τέμνονται από το περίγραμμα της περιοχής ανίχνευσης,
συμπεριλαμβάνονται στην μέτρηση.

Διαγραφή περιοχής ανίχνευσης
Με την επιλογή αυτή διαγράφεται η περιοχή ανίχνευσης που έχετε ορίσει και
επανεντοπίζονται τα αντίστοιχα μπλοκ ολοκλήρου του σχεδίου.

Μεγέθυνση XE " Βοηθητικά Εργαλεία μέτρησης:Μεγέθυνση(ζουμ)"
XE "Μεγέθυνση(ζουμ)"
(Βλέπε Βοηθητικά Εργαλεία Μέτρησης/Μεγέθυνση)

Σμίκρυνση XE " Βοηθητικά Εργαλεία μέτρησης:Σμίκρυνση" XE
"Σμίκρυνση"
(Βλέπε Βοηθητικά Εργαλεία Μέτρησης/Σμίκρυνση)

Προσαρμογή στη σελίδα XE " Βοηθητικά Εργαλεία
μέτρησης:Προσαρμογή στη σελίδα" XE " Προσαρμογή στη σελίδα"
(Βλέπε Βοηθητικά Εργαλεία Μέτρησης/Προσαρμογή στη σελίδα)

Zoom σε παράθυρο XE " Βοηθητικά Εργαλεία μέτρησης:Zoom σε
παράθυρο" XE " Zoom σε παράθυρο"
(Βλέπε Βοηθητικά Εργαλεία Μέτρησης/Zoom σε παράθυρο)

Zoom σχήματος
Σε μεγάλα και πολύπλοκα σχέδια πολλές φορές τα μαρκαρισμένα μπλοκ δεν
ξεχωρίζουν. Ορίζοντας το κατάλληλο επίπεδο μεγέθυνσης με το κουμπί
Zoom σχήματος, το ExtrAXION «ζουμάρει» και εστιάζει αυτόματα πάνω στο
τρέχον μπλοκ. Η αρχική επιλογή είναι «χωρίς zoom». Στην περίπτωση αυτή,
κατά την αλλαγή των μπλοκ διατηρείται το τρέχον zoom του σχεδίου και γίνεται
απλή μετακίνηση (pan).

Χρώμα
Επιλέξτε το χρώμα της επισήμανσης που επιθυμείτε. Βλέπε Μετρήσεις σε
αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/Μέτρηση Τεμαχίων/Χρώμα

7.2.2 Μέτρηση μήκους XE "Σχέδια CAD:Μέτρηση
μήκους"
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να μετρήσετε πάνω στο σχέδιο το μήκος
μεμονωμένης γραμμής, καμπύλης, polyline, πολλών μεμονωμένων γραμμών ή
και πολλών polyline. Η μέτρηση μήκους σε διανυσματικά αρχεία (CAD), σε
αντίθεση με τα αρχεία εικόνας μπορεί να γίνει και με επιλογή αντικειμένων.
Πιέστε το κουμπί
και στην οθόνη εμφανίζεται παράθυρο της μορφής:

Περιγραφή/Κατηγορία/Εργασία/Χρώμα/Σημειώσεις/Τελεστής

(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
τεμαχίων XE " Σκαναρισμένα σχέδια:Μέτρηση τεμαχίων"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

ΜΜ

(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
μήκους XE " Σκαναρισμένα σχέδια:Μέτρηση μήκους"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500

).

Διαδικασία μέτρησης

με επιλογή σημείων XE " Σχέδια CAD - Μέτρηση μήκους:με επιλογή
σημείων"
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
μήκους XE " Σκαναρισμένα σχέδια:Μέτρηση μήκους"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).
με επιλογή αντικειμένων XE " Σχέδια CAD - Μέτρηση μήκους:με επιλογή
αντικειμένων"
Με την επιλογή αντικειμένων, μπορείτε να μετρήσετε το μήκος «οντοτήτων»
CAD. Για να μετρήσετε μήκος «οντοτήτων» CAD, επιλέξτε ως τρόπο μέτρησης
«με επιλογή αντικειμένων» και πιέστε Συνέχεια.
Κατόπιν, επισημάνετε τις οντότητες CAD, των οποίων το μήκος επιθυμείτε να
μετρήσετε, κάνοντας κλικ πάνω τους.
Κατά τη διάρκεια μιας μέτρησης, κάθε αντικείμενο μπορεί να
επιλεγεί ΜΟΝΟ μια φορά. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η κατά λάθος διπλή
επιλογή και συνεπώς μέτρηση του ίδιου αντικειμένου.
Με την επιλογή αντικειμένων μετρώνται τα μήκη μόνο
αυτόνομων «οντοτήτων» CAD, ενώ δεν είναι δυνατή η επιλογή - επισήμανση
στοιχείων που δεν είναι «οντότητες» CAD.
Κατά τη μέτρηση μήκους με επιλογή αντικειμένων δεν είναι
δυνατή η επιλογή και ο υπολογισμός μηκών οντοτήτων που ανήκουν σε μπλοκ.

Πρόσθετο μήκος

(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
μήκους XE " Σκαναρισμένα σχέδια:Μέτρηση μήκους"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

Καταχώριση μήκους

(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
μήκους XE " Σκαναρισμένα σχέδια:Μέτρηση μήκους"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

7.2.3 Μέτρηση επιφάνειας XE "Σχέδια
CAD:Μέτρηση επιφάνειας"
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να μετρήσετε επιφάνεια πάνω στο σχέδιο, κάθετα
στο σχέδιο ή με μέτρηση τεμαχίων. Η μέτρηση επιφάνειας σε διανυσματικά
αρχεία (CAD), σε αντίθεση με τα αρχεία εικόνας, μπορεί να γίνει και με επιλογή
αντικειμένων, ή με όμοια μπλοκ. Πιέστε το κουμπί
και στην οθόνη
εμφανίζεται παράθυρο της μορφής:

Περιγραφή/Κατηγορία/Εργασία/Χρώμα/Σημειώσεις/Τελεστής

(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
τεμαχίων XE " Σκαναρισμένα σχέδια:Μέτρηση τεμαχίων"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

ΜΜ

(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
επιφάνειας XE " Σκαναρισμένα σχέδια:Μέτρηση επιφάνειας"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500

).

Ανάλυση σε τρίγωνα

(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
επιφάνειας/Ανάλυση σε τρίγωνα
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

Μέτρηση επιφάνειας
στο επίπεδο του σχεδίου XE " Σχέδια CAD – Μέτρηση επιφάνειας:στο
επίπεδο του σχεδίου"

Επιλογή σημείων XE " Σχέδια CAD – Μέτρηση επιφάνειας – στο
επίπεδο του σχεδίου :Επιλογή σημείων"

(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
επιφάνειας/Στο επίπεδο του σχεδίου
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

Επιλογή αντικειμένων XE " Σχέδια CAD – Μέτρηση επιφάνειας –
στο επίπεδο του σχεδίου :Επιλογή αντικειμένων"
Με την επιλογή αντικειμένων, μπορείτε να μετρήσετε την επιφάνεια αυτόνομων
«οντοτήτων» CAD. Για να μετρήσετε επιφάνεια «οντοτήτων» CAD, επιλέξτε ως
τρόπο μέτρησης «με επιλογή αντικειμένων» και πιέστε Συνέχεια.
Κατόπιν, επιλέξτε τις οντότητες CAD, των οποίων την επιφάνεια επιθυμείτε να
μετρήσετε, κάνοντας κλικ πάνω τους ή επιλέγοντας τες μαζικά με κλικ και
σύρσιμο του ποντικιού, έτσι ώστε να συμπεριλάβετε αυτές που επιθυμείτε. Έτσι
μπορείτε να μετρήσετε με μία κίνηση πχ. τον όγκο του σκυροδέματος σε μία
κάτοψη, αφήνοντας ορατό μόνο το εν λόγω layer, ορίζοντας το ύψος και
επιλέγοντας μαζικά τοιχία και υποστυλώματα.
Με την επιλογή αντικειμένων μετρώνται οι
επιφάνειες μόνο «οντοτήτων» CAD, ενώ δεν γίνεται επισήμανση περιοχών, που
δεν είναι αντικείμενα.
κάθετα στο σχέδιο XE " Σχέδια CAD – Μέτρηση επιφάνειας:κάθετα στο
σχέδιο"

Επιλογή σημείων XE " Σχέδια CAD – Μέτρηση επιφάνειας -

κάθετα στο σχέδιο:Επιλογή σημείων"

(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
επιφάνειας/Κάθετα στο σχέδιο
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

Επιλογή αντικειμένων XE " Σχέδια CAD – Μέτρηση επιφάνειας κάθετα στο σχέδιο:Επιλογή αντικειμένων"

(Βλέπε Μετρήσεις σε διανυσματικά αρχεία/Μέτρηση επιφάνειας/στο επίπεδο
του σχεδίου/Επιλογή αντικειμένων
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).
με μέτρηση τεμαχίων XE " Σχέδια CAD – Μέτρηση επιφάνειας:με μέτρηση
τεμαχίων"

Μέτρηση με μαρκάρισμα XE " Σχέδια CAD – Μέτρηση
επιφάνειας με - μέτρηση τεμαχίων : Μέτρηση με μαρκάρισμα"

(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
τεμαχίων XE " Σκαναρισμένα σχέδια:Μέτρηση τεμαχίων"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

Επιλογή αντικειμένων XE " Σχέδια CAD – Μέτρηση επιφάνειας
με - μέτρηση τεμαχίων : Επιλογή αντικειμένων"

(Βλέπε Μετρήσεις σε διανυσματικά αρχεία/Μέτρηση επιφάνειας/στο επίπεδο
του σχεδίου/Επιλογή αντικειμένων
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

Όμοια μπλοκ XE " Σχέδια CAD – Μέτρηση επιφάνειας με μέτρηση τεμαχίων : Όμοια μπλοκ"
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να μετρήσετε την επιφάνεια όμοιων μπλοκ του
σχεδίου.
Συμπληρώστε την ενιαία επιφάνεια των μπλοκ που θα μετρήσετε και πιέστε
Συνέχεια. Ανοίγει νέο παράθυρο με τίτλο «Μέτρηση αντικειμένων», όπου
μπορείτε να επιλέξετε τα μπλοκ που επιθυμείτε (βλέπε Μετρήσεις σε

διανυσματικά αρχεία/ Μέτρηση τεμαχίων XE "Σχέδια CAD:Μέτρηση τεμαχίων"
/όμοια μπλοκ).

7.2.4 Μέτρηση όγκου XE "Σχέδια CAD:Μέτρηση
όγκου"
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να μετρήσετε όγκο από επιφάνεια στο επίπεδο του
σχεδίου, από γραμμικό στοιχείο ή από επιλογή τεμαχίων. Η μέτρηση σε
διανυσματικά αρχεία (CAD), σε αντίθεση με τα αρχεία εικόνας, μπορεί να γίνει
και με επιλογή αντικειμένων ή με όμοια μπλοκ. Πιέστε το κουμπί
και στην
οθόνη εμφανίζεται παράθυρο της μορφής:

Περιγραφή/Κατηγορία/Εργασία/Χρώμα/Σημειώσεις/Τελεστής

(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
τεμαχίων XE " Σκαναρισμένα σχέδια:Μέτρηση τεμαχίων"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

ΜΜ
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση

όγκου XE " Σκαναρισμένα σχέδια:Μέτρηση όγκου"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

Ανάλυση σε τρίγωνα

(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Μέτρηση
επιφάνειας XE " Σκαναρισμένα σχέδια:Μέτρηση επιφάνειας"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

Μέτρηση όγκου από
επιφάνεια στο επίπεδο του σχεδίου

επιλογή σημείων

(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/Μέτρηση
όγκου από/επιφάνεια στο επίπεδο του σχεδίου
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

επιλογή αντικειμένων

(Βλέπε Μετρήσεις σε διανυσματικά αρχεία/Είδη και τρόπος μετρήσεων/
Μέτρηση επιφάνειας/στο επίπεδο του σχεδίου με/ REF _Ref362872334 \h \*
MERGEFORMAT Επιλογή αντικειμένων
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/Μέτρηση
όγκου από/επιφάνεια στο επίπεδο του σχεδίου
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).
γραμμικό στοιχείο

επιλογή σημείων

(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/Μέτρηση
όγκου από/γραμμικό στοιχείο
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

επιλογή αντικειμένων

(Βλέπε Μετρήσεις σε διανυσματικά αρχεία/Είδη και τρόπος μετρήσεων/
Μέτρηση επιφάνειας/στο επίπεδο του σχεδίου με/Επιλογή αντικειμένων
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/Μέτρηση
όγκου από/γραμμικό στοιχείο
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).
επιλογή τεμαχίων

μέτρηση με μαρκάρισμα

(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/Μέτρηση
όγκου από/επιλογή τεμαχίων
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

επιλογή αντικειμένων

Με την επιλογή αντικειμένων, μπορείτε να μετρήσετε τον όγκο αυτόνομων
«οντοτήτων» CAD. Σας ζητείται να συμπληρώσετε τον όγκο, εφ’ όσον είναι
ενιαίος, των αντικειμένων που θέλετε να μετρήσετε. Αν ο όγκος των
αντικειμένων δεν είναι ενιαίος, αφήστε κενό το αντίστοιχο πεδίο, και κάθε φορά
που επιλέγετε κάποια «οντότητα» CAD κάνοντας κλικ πάνω της, σας ζητείται να
καταχωρήσετε τον όγκο της.
(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/Μέτρηση
όγκου από/επιλογή τεμαχίων
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

όμοια μπλοκ

(Βλέπε Μετρήσεις σε διανυσματικά αρχεία/Είδη και τρόπος μετρήσεων/
Μέτρηση επιφάνειας/με μέτρηση τεμαχίων/Όμοια μπλοκ
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

7.2.5 Ειδικές Μετρήσεις
Με το κουμπί αυτό εμφανίζονται οι μετρήσεις, που έχετε καταχωρίσει στη
Βιβλιοθήκη (Βλέπε Γενικά/Βιβλιοθήκη/Ειδικές μετρήσεις

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
). Πιέστε το κουμπί
και στην οθόνη εμφανίζεται λίστα με τις διαθέσιμες
ειδικές μετρήσεις της βιβλιοθήκης. Επιλέγοντας μία από αυτές εμφανίζεται
παράθυρο της μορφής:

Περιγραφή/Κατηγορία/Χρώμα/Σημειώσεις/Τελεστής/Εργασία/
ΜΜ/Παράμετροι

(Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/ Ειδικές
Μετρήσεις
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

8 Βοηθητικά Εργαλεία μέτρησης
8.1 Μέτρηση σε εξέλιξη XE "Μέτρηση σε εξέλιξη"
Το κουμπί
Μέτρηση σε εξέλιξη είναι συνεχώς ενεργοποιημένο κατά τη
διάρκεια μιας μέτρησης, ενώ απενεργοποιείται αφού ολοκληρώσετε τη μέτρηση
σας. Πιέζοντας το ενεργό κουμπί, διακόπτετε τη μέτρηση.

8.2 Σχόλια
8.2.1 Επισήμανση μετρημένης περιοχής
Με το κουμπί αυτό, μπορείτε να επισημάνετε πάνω στο σχέδιο, τις περιοχές
όπου έχουν ολοκληρωθεί οι επιμετρήσεις. Με τη μέθοδο αυτή υπάρχει καλύτερη
εποπτεία των χώρων, που έχουν ήδη επιμετρηθεί. Πιέστε το κουμπί και στην
οθόνη εμφανίζεται παράθυρο της μορφής:

Στο πεδίο Περιγραφή, καταχωρίστε την περιγραφή της μετρημένης περιοχής, πχ.
ΟΚ μέχρι 19/05/2009. Στο πεδίο χρώμα, αλλάξτε εφ’ όσον επιθυμείτε, το
προεπιλεγμένο χρώμα με το οποίο θα γίνει η επισήμανση κάθε μετρημένης
περιοχής. Κατόπιν πιέστε Συνέχεια, και σχεδιάστε την περιοχή, στην οποία
έχετε ολοκληρώσει τις μετρήσεις, κάνοντας διαδοχικά κλικ στους κόμβους της.
Για να ολοκληρώσετε την διαδικασία επισήμανσης της μετρημένης περιοχής
κάντε δεξί κλικ ή πιέστε Esc.
Αφού έχετε ολοκληρώσει την επισήμανση της μετρημένης περιοχής, υπάρχει η
δυνατότητα εκ των υστέρων τροποποίησης της. Κάνοντας διπλό κλικ σε
οποιοδήποτε σημείο της, εμφανίζεται το παράθυρο «Περιοχή μέτρησης», και
μπορείτε να αλλάξετε τόσο την περιγραφή της μετρημένης περιοχής όσο και το
χρώμα της επισήμανσης.
Επιπλέον μπορείτε να επεξεργαστείτε την περιοχή που έχετε επισημάνει,
αλλάζοντας το σχήμα της polyline (Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη
και τρόπος μετρήσεων/Μέτρηση μήκους XE " Σκαναρισμένα σχέδια:Μέτρηση
μήκους"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).
Με απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του
βοηθητικού layer (MeasuredRegions) εξαφανίζονται και εμφανίζονται
αντίστοιχα η επισήμανση της μετρημένης περιοχής.

8.2.2 Εισαγωγή σημείωσης
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να εισάγετε σημειώσεις πάνω στα σχέδια. Πιέστε
το κουμπί και στην οθόνη εμφανίζεται παράθυρο της μορφής:

Στο πεδίο Σημειώσεις, καταχωρίστε τη σημείωση που θέλετε να φαίνεται πάνω
στο σχέδιο, πχ. Να γίνει έλεγχος. Στο πεδίο «Χρώμα» μπορείτε να αλλάξετε το
προεπιλεγμένο χρώμα, με το οποίο θα γραφεί η σημείωση που επιθυμείτε και
στο πεδίο «Μέγεθος χαρακτήρων» μπορείτε να μεταβάλετε το προεπιλεγμένο
μέγεθος των χαρακτήρων της σημείωσης ώστε να είναι ευανάγνωστη όταν
τοποθετηθεί στο σχέδιο. Κατόπιν πιέστε ΟΚ, και τοποθετήστε τη σημείωση
πάνω στο σχέδιο κάνοντας κλικ στο σημείο, που επιθυμείτε.
Υπάρχει η δυνατότητα εκ των υστέρων τροποποίησης των σημειώσεων.
Κάνοντας δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο μιας σημείωσης επιλέξτε
«Επεξεργασία σημείωσης» οπότε, εμφανίζεται το παράθυρο «Επεξεργασία
σημείωσης» όπου μπορείτε να αλλάξετε την περιγραφή της, το χρώμα και το
μέγεθος των χαρακτήρων.
Με το κουμπί «Μετακίνηση επιλεγμένων» μπορείτε να
μετακινήσετε τη σημείωση (ή τις σημειώσεις), που έχετε προσθέσει στο σχέδιο
αφού πρώτα τις επιλέξετε.
Μπορείτε επίσης να διαγράψετε μία ή
περισσότερες σημειώσεις επιλέγοντας τες έχοντας πατημένο το SHIFT και
πατώντας το κουμπί «Διαγραφή επιλεγμένων».

8.3 Ορισμός περιοχής τεκμηρίωσης
Με το κουμπί αυτό, μπορείτε να ορίσετε πάνω στο σχέδιο, μια ορθογωνική
περιοχή η οποία θα ληφθεί υπόψη στη τεκμηρίωση των μετρήσεων του
τρέχοντος φύλλου μετρήσεων. Κάντε κλικ στο πάνω αριστερό μέρος της
περιοχής που θέλετε να ορίσετε και σύρετε το ποντίκι προς τα κάτω και δεξιά
ώστε να ορίσετε την περιοχή που θέλετε. Όταν περικλείσετε όλες τις μετρήσεις
που θέλετε, κάντε κλικ για να ολοκληρώσετε τον ορισμό της περιοχής. Η
περιοχή τεκμηρίωσης διακρίνεται από την κόκκινη διακεκομμένη γραμμή που
την περικλείει.
Μπορείτε να ορίσετε πολλές περιοχές
τεκμηρίωσης. Κάθε μια από αυτές θα εμφανίζεται σε διαφορετική σελίδα στο
παράθυρο της τεκμηρίωσης μετρήσεων. Αν δεν ορίσετε καμία περιοχή
τεκμηρίωσης τότε λαμβάνεται υπόψη όλο το σχέδιο.
Επισημαίνεται ότι αν κάποιο τμήμα μιας μέτρησης
δεν χωρά ολόκληρο μέσα στην ορισμένη περιοχή, δεν αναλύεταιτεκμηριώνεται.
Αν κάποιο τμήμα μιας μέτρησης περιέχεται σε
περισσότερες από μια περιοχές, θα περιέχεται σε περισσότερα από ένα φύλλα
μετρήσεων δηλαδή θα εμφανισθεί και θα αναλυθεί περισσότερες από μία
φορές.
Μπορείτε να τροποποιήσετε κάποια περιοχή, εκ
των υστέρων, επιλέγοντας την. Κάνοντας κλικ στο δεξί κάτω άκρο της,
αφήνοντας το πλήκτρο του ποντικιού και σύροντας, την μεγαλώνετε, ενώ
αντίθετα, αν κάνετε κλικ στο πάνω αριστερό άκρο της μπορείτε να την
μετακινείσετε σε άλλη θέση με την ίδια μέθοδο.
Μπορείτε να διαγράψετε μια περιοχή επιλέγοντας
την και πιέζοντας το κουμπί Διαγραφή επιλεγμένων
.

8.4 Μεγεθυντικός φακός (Ctrl+M) XE " Βοηθητικά
Εργαλεία μέτρησης:Μεγεθυντικός φακός
(Magnifier)" XE " Μεγεθυντικός φακός "
Με το κουμπί αυτό, μπορείτε να μεγεθύνετε μεμονωμένα μια περιοχή του
σχεδίου. Πιέστε το κουμπί «μεγεθυντικός φακός», ή εναλλακτικά
χρησιμοποιήστε τη συντόμευση Ctrl+M κάθε φορά, που θέλετε να εστιάσετε
σε συγκεκριμένο σημείο. Ο μεγεθυντικός φακός απενεργοποιείται, μόλις κάνετε
κλικ στο σημείο της μέτρησης σας ή με το πλήκτρο Esc.

Το κουμπί του μεγεθυντικού φακού
ενεργοποιείται μόνο κατά τη διάρκεια μιας μέτρησης.

8.5 Διαγραφή επιλεγμένων XE " Βοηθητικά
Εργαλεία μέτρησης: Διαγραφή επιλεγμένων "

Με το κουμπί αυτό, μπορείτε να διαγράψετε τις επιλεγμένες γραμμές, καμπύλες
ή σημεία που έχουν ορισθεί κατά τη διάρκεια των μετρήσεων στο σχέδιο, χωρίς
να διαγράφεται ολόκληρη η μέτρηση (Βλέπε Σχέδια έργου/Διαγραφή μέτρησης
XE "Διαγραφή: μέτρησης" XE "Μετρήσεις: διαγραφή "
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
). Κάντε κλικ, πάνω στο σχέδιο, σε κάποιο σημείο του layer της μέτρησης την
οποία θέλετε να διαγράψετε, και κατόπιν πιέστε το κουμπί «διαγραφή
επιλεγμένων».
Η διαγραφή επιλεγμένων συνοδεύεται από
ταυτόχρονη μεταβολή του αποτελέσματος των σχετικών μετρήσεων στις
καρτέλες «Σχέδια» και «Εργασίες».
Στα επιλεγμένα αντικείμενα που μπορείτε να
διαγράψετε, εκτός από μετρήσεις, μπορεί να περιλαμβάνονται και περιοχές που
έχετε επισημάνει ως μετρημένες καθώς και περιοχές τεκμηρίωσης.

8.6 Αναπαραγωγή επιλεγμένων XE " Βοηθητικά
Εργαλεία μέτρησης: Διαγραφή επιλεγμένων "
Έχοντας επιλέξει ένα η περισσότερα τμήματα μίας ή περισσοτέρων μετρήσεων,
μπορείτε να τα αντιγράψετε, ορίζοντας πάνω στο σχέδιο την αρχική και την
τελική θέση ενός σημείου αναφοράς. Τα αντίγραφα θα προστεθούν στις
αντίστοιχες μετρήσεις αυτόματα.
Για να επιλέξετε περισσότερα από ένα αντικείμενα, διαλέξτε τα
κρατώντας πατημένο το SHIFT ή με ορθογώνια πλαίσια επιλογής (όπως στα
προγράμματα Cad) .

8.7 Μετακίνηση επιλεγμένων
Ισχύει η ίδια διαδικασία με την προηγούμενη παράγραφο (Βλέπε Βοηθητικά
Εργαλεία μέτρησης/ Αντιγραφή επιλεγμένων) με τη διαφορά ότι δεν
δημιουργούνται αντίγραφα και δε μεταβάλλονται οι μετρήσεις.

8.8 Περιστροφή
Έχοντας επιλέξει πάνω στο σχέδιο ένα ή περισσότερα τμήματα, μίας ή
περισσοτέρων μετρήσεων, μπορείτε να τα περιστρέψετε, χρησιμοποιώντας τις
επιλογές που φαίνονται στην παρακάτω λίστα επιλογής.

8.8.1 Περιστροφή
Περιστρέφει την επιλεγμένη μέτρηση ως προς ένα κέντρο περιστροφής που σας
ζητείται να ορίσετε πάνω στο σχέδιο.

8.8.2 Αριστερόστροφα 90°
Περιστρέφει την επιλεγμένη μέτρηση κατά 90° προς τα αριστερά.

8.8.3 Δεξιόστροφα 90°
Περιστρέφει την επιλεγμένη μέτρηση κατά 90° προς τα δεξιά.

8.8.4 Οριζόντια αναστροφή
Περιστρέφει την επιλεγμένη μέτρηση περί τον οριζόντιο άξονα.

8.8.5 Κάθετη αναστροφή
Περιστρέφει την επιλεγμένη μέτρηση περί τον κατακόρυφο άξονα.
Για να επιλέξετε περισσότερα από ένα αντικείμενα, διαλέξτε
τα κρατώντας πατημένο το SHIFT ή με ορθογώνια πλαίσια επιλογής όπως στα
προγράμματα CAD .

8.9 Μεγέθυνση XE " Βοηθητικά Εργαλεία
μέτρησης:Μεγέθυνση(ζουμ)" XE
"Μεγέθυνση(ζουμ)"
Με την ενεργοποίηση του κουμπιού αυτού μπορείτε να επιτύχετε μεγέθυνση
(ζουμ) στο σχέδιο.
Μπορείτε επίσης να κάνετε μεγέθυνση κάνοντας κλικ στο
σημείο που επιθυμείτε και μετακινώντας τη ροδέλα του ποντικιού προς τα
πάνω.

8.10 Σμίκρυνση XE " Βοηθητικά Εργαλεία
μέτρησης:Σμίκρυνση" XE "Σμίκρυνση"
Με την ενεργοποίηση του κουμπιού αυτού μπορείτε, κάνοντας κλικ στο σημείο
που επιθυμείτε, να επιτύχετε σμίκρυνση.
Μπορείτε επίσης να κάνετε σμίκρυνση κάνοντας κλικ στο
σημείο που επιθυμείτε και μετακινώντας τη ροδέλα του ποντικιού προς τα
κάτω.

8.11 Προσαρμογή στη σελίδα XE " Βοηθητικά
Εργαλεία μέτρησης:Προσαρμογή στη σελίδα" XE
" Προσαρμογή στη σελίδα"
Πιέστε το κουμπί αυτό για να προσαρμόσετε το σχέδιο στις διαστάσεις της
οθόνης σας. Το σχέδιο μετακινείται και αλλάζει μέγεθος (ζουμ) ώστε να
τοποθετηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα στην οθόνη σας.

8.12 Zoom σε παράθυρο XE " Βοηθητικά Εργαλεία
μέτρησης:Zoom σε παράθυρο" XE " Zoom σε
παράθυρο"
Πιέστε το κουμπί αυτό για να κάνετε ζουμ σε συγκεκριμένο τμήμα του σχεδίου.
Κάντε κλικ πάνω στο σχέδιο στο σημείο που επιθυμείτε και ορίστε, σύροντας το
ποντίκι, το τμήμα του σχεδίου που θα μεγεθύνετε.

8.13 Ανανέωση
Με το κουμπί αυτό επανασχεδιάζεται το τρέχον σχέδιο (redraw).

8.14 Ασπρόμαυρο
Συνήθως τα σχέδια CAD έχουν διάφορα χρώματα οπότε οι μετρήσεις μπορεί να
μην ξεχωρίζουν εύκολα. Με το κουμπί αυτό μπορείτε να εμφανίσετε το σχέδιο
ασπρόμαυρο αφήνοντας έγχρωμα μόνο τα layers των μετρήσεων για καλύτερη
εποπτεία.

Η ασπρόμαυρη απεικόνιση είναι δυνατή μόνο σε
διανυσματικά σχέδια και όχι σε αρχεία εικόνας.

8.15 Υποχρεωτικά 90 μοίρες (F8) XE " Βοηθητικά
Εργαλεία μέτρησης:Υποχρεωτικά 90 μοίρες" XE
" Υποχρεωτικά 90 μοίρες"
Με το κουμπί αυτό σας επιτρέπεται μόνο η οριζόντια και κατακόρυφη κίνηση
μέσα στο σχέδιο. Εναλλακτικά, πιέστε το πλήκτρο F8.
Η έλξη σε αντικείμενα υπερισχύει της υπό 90 μοίρες
σχεδίασης.

8.16 Σημεία έλξης (osnaps) XE " Βοηθητικά Εργαλεία
μέτρησης:Σημεία έλξης" XE " Σημεία έλξης"
Με το κουμπί αυτό επιλέγετε να υπάρχει έλξη στα αντικείμενα. Ρυθμίστε τα
σημεία στα οποία επιθυμείτε να γίνεται έλξη.
Οι επιλογές φαίνονται στο παράθυρο:

Πατήστε Επιλογή όλων προκειμένου να ενεργοποιήσετε όλα τα σημεία έλξης
με μία κίνηση, Καθαρισμός όλων για μαζική απενεργοποίησή τους και
Επαναφορά για ενεργοποίηση των εργοστασιακών ρυθμίσεων.
Μπορείτε να ενεργοποιείτε, να απενεργοποιείτε ή
να αλλάζετε τις ρυθμίσεις έλξης στα αντικείμενα όσες φορές θέλετε κατά τη
διάρκεια μιας μέτρησης.
Αν κάνετε κάποιες αλλαγές στις προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις έλξης, αυτές αποθηκεύονται προσωρινά μέχρι να κλείσετε το έργο
στο οποίο εργάζεσθε. Επισημαίνεται ότι οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν για όλα τα
φύλλα του τρέχοντος σχεδίου και όχι για τα υπόλοιπα.

8.17 Εμφάνιση παραθύρου μετακίνησης-μεγέθυνσης
XE " Βοηθητικά Εργαλεία μέτρησης: Παράθυρο
μετακίνησης-μεγέθυνσης " XE " Παράθυρο
μετακίνησης-μεγέθυνσης"
Με το κουμπί αυτό, όταν είναι ανοιχτό ένα σχέδιο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε
ή να απενεργοποιήσετε το παράθυρο μετακίνησης-μεγέθυνσης ώστε να
εμφανίζεται ή όχι στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης.

Σε περίπτωση αρχείων πολύ μεγάλου μεγέθους
συστήνεται να χρησιμοποιείτε τους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησηςμεγέθυνσης και όχι το παράθυρο μετακίνησης-μεγέθυνσης, διότι η επιλογή
εμφάνισης του καταναλώνει επί πλέον μνήμη.
Με ανοικτό το παράθυρο μετακίνησης-μεγέθυνσης μπορείτε να περιηγηθείτε
στο σχέδιο μετακινώντας το κόκκινο πλαίσιο που οριοθετεί το τμήμα του
σχεδίου, το οποίο βλέπετε στο δεξί μέρος της οθόνης. Για να μεγεθύνετε ή να
σμικρύνετε την περιοχή που επιθυμείτε να βλέπετε, μετακινήστε τον δείκτη του
ζουμ προς το + ή προς το - αντίστοιχα.

8.18 Μετακίνηση (Pan) XE " Βοηθητικά Εργαλεία
μέτρησης: Μετακίνηση (Pan)" XE " Μετακίνηση
(Pan)"
Κρατήστε πατημένη τη ροδέλα του ποντικιού. Το σταυρόνημα παίρνει το σχήμα
«παλάμης». Σύρετε το ποντίκι με τη ροδέλα συνεχώς πατημένη ώστε να
μετακινήσετε το σχέδιο προς την κατεύθυνση που επιθυμείτε.

8.19 Σύγκριση
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να συγκρίνετε διαφορετικές εκδόσεις ενός
σχεδίου και να εντοπίζετε εύκολα τι έχει προστεθεί, αφαιρεθεί ή τροποποιηθεί.
Πατήστε το κουμπί αυτό για να ξεκινήσετε τη σύγκριση, αλλά και για να
«βγείτε» από την λειτουργία σύγκρισης, όταν τελειώσετε. Μόλις ξεκινήσει η
σύγκριση ανοίγει ένα νέο παράθυρο.

8.19.1 Επιλογή σχεδίου
Επιλέξτε ένα σχέδιο από τον υπολογιστή σας, για να το συγκρίνετε με το τρέχον.
Δεν επιτρέπεται η σύγκριση αρχείων εικόνας (.jpg, .png, .pdf) με διανυσματικά
σχέδια (.dwg, .dxf)

8.19.2 Σύγκριση εικόνας
Η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη μόνο στην περίπτωση που συγκρίνετε
διανυσματικά σχέδια. Αν τσεκάρετε το πεδίο αυτό, τότε η σύγκριση γίνεται σαν
τα σχέδια να είναι αρχεία εικόνας.

8.19.3 Ευαισθησία
Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη σε αρχεία εικόνας, αλλά και σε
διανυσματικά σχέδια αν τσεκάρετε το πεδίο «Σύγκριση εικόνας». Ρυθμίζοντας
την ευαισθησία καθορίζετε το επίπεδο «ανοχής» πριν επισημανθούν χρωματικά
οι διαφορές.
Δοκιμάστε να μειώσετε την ευαισθησία ώστε να αγνοούνται
αναπόφευκτες διαφορές που οφείλονται στην ποιότητα των αρχείων εικόνας.

8.19.4 Ύψος εικόνας

Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη σε αρχεία εικόνας, αλλά και σε
διανυσματικά σχέδια αν τσεκάρετε το πεδίο «Σύγκριση εικόνας» και αφορά το
ύψος σε pixels που θα έχουν οι εικόνες κατά τη σύγκριση

8.19.5 Καλιμπράρισμα
Πατώντας στο κάτω βέλος ανοίγει ένα μενού από το οποίο μπορείτε να
εκτελέσετε στο σχέδιο που μόλις επιλέξατε, τις παρακάτω εργασίες:

Περιστροφή
Περιστρέψτε και οριζοντιώστε το νέο σχέδιο
Βλέπε Σχέδια έργου/Ιδιότητες σχεδίου/Περιστροφή
Καθορισμός κλίμακας
Πληκτρολογήστε την κλίμακα, επιλέξτε την από τις πρότυπες ή ορίστε την επί
του νέου σχεδίου.
Βλέπε Σχέδια έργου/Ιδιότητες σχεδίου/Κλίμακα
Σε αρχεία εικόνας ή σε διανυσματικά σχέδια που
συγκρίνονται ως εικόνες, η επιλογή της κλίμακας επί του σχεδίου (και στο
αρχικό και στο νέο σχέδιο) οδηγεί αναπόφευκτα σε αλλοιώσεις. Σε περίπτωση
που με τις κλίμακες που επιλέξατε φαίνεται όλο το σχέδιο διαφορετικό,
δοκιμάστε να μειώσετε την ευαισθησία ή δοκιμάστε να ξανά ορίσετε την
κλίμακα έχοντας κάνει μεγαλύτερο ζουμ.
Καθορισμός σημείου αναφοράς
Ορίστε το σημείο (0,0) του νέου σχεδίου.
Βλέπε Σχέδια έργου/Ιδιότητες σχεδίου/Σημείο αναφοράς
Πρέπει τα δύο σχέδια να έχουν το ίδιο σημείο
αναφοράς, οπότε προτείνεται η χρήση των Object Snaps σε αρχεία CAD.
Σε διανυσματικά σχέδια χρειάζεται μόνο αν έχει
αλλάξει το σημείο αναφοράς μεταξύ των εκδόσεων. Σε αρχεία εικόνας είναι
κατά πάσα πιθανότητα απαραίτητο.

8.19.6 Υπέρθεση (Overlay)
Αφού επιλέξετε και ρυθμίσετε το δεύτερο σχέδιο, πατήστε ΟΚ και περιμένετε
μέχρι το πρόγραμμα να εκτελέσει τη σύγκριση των 2 σχεδίων. Αφού
ολοκληρωθεί η σύγκριση, τα δύο σχέδια φαίνονται σε υπέρθεση με την

παρακάτω χρωματική κωδικοποίηση:
Με γκρι χρώμα επισημαίνονται τα στοιχεία που είναι ταυτόσημα στα
δύο σχέδια
Με μπλε χρώμα επισημαίνονται τα στοιχεία που προστέθηκαν στο
δεύτερο σχέδιο, χωρίς να υπάρχουν στο αρχικό.
Με κόκκινο χρώμα επισημαίνονται τα στοιχεία που υπήρχαν στο αρχικό
σχέδιο, αλλά αφαιρέθηκαν από το δεύτερο.
Με πράσινο χρώμα επισημαίνονται τα στοιχεία που μετακινήθηκαν. Η
αρχική θέση τους είναι επίσης ορατή με γκρι χρώμα.
Τα αντικείμενα που μετακινήθηκαν μπορούν να
ανιχνευτούν μόνο σε διανυσματικά σχέδια.

Για να τερματίσετε τη σύγκριση και να επιστρέψετε στο αρχικό
σχέδιο ξαναπατήστε το κουμπί
. Για να μεταβείτε σε εποπτικότερη
παρουσίαση της σύγκρισης διαβάστε στη συνέχεια.

8.20 Συγκριτική εμφάνιση εκδόσεων σχεδίου
Αυτό το κουμπί είναι ενεργοποιημένο μόνο κατά τη διάρκεια της σύγκρισης δύο
σχεδίων. Πατήστε το για να ανοίξει ένα νέο παράθυρο, όπου μπορείτε να
χρησιμοποιείτε τις καρτέλες για να εναλλάσσεστε μεταξύ του αρχικού σχεδίου,
του τροποποιημένου και της υπέρθεσης (overlay) τους .
(Βλέπε Βοηθητικά εργαλεία μέτρησης/Σύγκριση/Υπέρθεση)

8.21 Τρισδιάστατη απεικόνιση
Με το κουμπί αυτό δίνεται η δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης των
μετρήσεων, που έχουν γίνει στο σχέδιο. Μπορείτε να δείτε τις μετρήσεις
επιφανειών που είναι κάθετες στο επίπεδο του σχεδίου και τις μετρήσεις
επιφανειών με κλίση ώστε να εντοπίσετε εύκολα λάθη που δεν είναι ορατά στις
δύο διαστάσεις (πχ. ύψος τοίχου μικρότερο του ύψους βάσης της στέγης).

8.21.1 Πλοτάρισμα (Ctrl+P) XE "Εκτύπωση
σχεδίου" XE "Σχέδιο : εκτύπωση"

Με το κουμπί αυτό μπορείτε να εκτυπώσετε την τρισδιάστατη απεικόνιση του
σχεδίου (Βλέπε Πλοτάρισμα). XE "Εκτύπωση σχεδίου" XE "Σχέδιο :
εκτύπωση"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500

8.21.2 Εξαγωγή σχεδίου

Με το κουμπί αυτό μπορείτε να εξάγετε την τρισδιάστατη απεικόνιση του
σχεδίου σε διάφορους τύπους αρχείων. (Βλέπε Εξαγωγή σχεδίου). XE
"Εξαγωγή: σχεδίου" XE "Σχέδιο : εξαγωγή"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500

8.21.3 Τρισδιάστατη περιστροφή

Με το κουμπί αυτό μπορείτε να περιστρέψετε το μοντέλο.
Όταν ενεργοποιήσετε τo κουμπί εμφανίζεται στην οθόνη ένας κύκλος και
μπορείτε να περιστρέψετε το μοντέλο κρατώντας πατημένο το αριστερό κουμπί
του ποντικιού και μετακινώντας το ελεύθερα.
Ανάλογα με το που θα τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού ως προς τον
κύκλο, αλλάζει και ο τρόπος περιστροφής καθώς επίσης και η μορφή του δείκτη
του ποντικιού. Υπάρχουν οι ακόλουθες δύο περιπτώσεις:
Τοποθέτηση του δείκτη του ποντικιού μέσα στον κύκλο.
Εάν πατήσετε το αριστερό κουμπί του ποντικιού όσο βρίσκεστε μέσα στον
κύκλο και μετακινήσετε το ποντίκι κρατώντας πατημένο το αριστερό του
κουμπί, μπορείτε να προκαλέσετε περιστροφή του μοντέλου στο χώρο και
κατά τις τρεις διευθύνσεις.
Τοποθέτηση του δείκτη του ποντικιού έξω από τον κύκλο.
Εάν πατήσετε το αριστερό κουμπί του ποντικιού όσο βρίσκεστε έξω από τον
κύκλο και μετακινήσετε το ποντίκι κρατώντας πατημένο το αριστερό του
κουμπί, μπορείτε να προκαλέσετε περιστροφή του μοντέλου περί το επίπεδο
που ορίζουν οι άξονες x,y.

8.21.4 Προβολές
Πιέζοντας αυτό το κουμπί εμφανίζονται υπο-επιλογές που αντιστοιχούν στις
προκαθορισμένες διευθύνσεις παρατήρησης, που φαίνονται στην παρακάτω
λίστα:

Διεύθυνση Πάνω

: Μπορείτε να δείτε το μοντέλο από πάνω.

Διεύθυνση Κάτω

: Μπορείτε να δείτε το μοντέλο από κάτω.

Διεύθυνση Αριστερά
Διεύθυνση Δεξιά

: Μπορείτε να δείτε το μοντέλο από δεξιά.

Διεύθυνση Μπροστά
Διεύθυνση Πίσω

: Μπορείτε να δείτε το μοντέλο από αριστερά.
: Μπορείτε να δείτε το μοντέλο από μπροστά.
: Μπορείτε να δείτε το μοντέλο από πίσω.

Διεύθυνση ΒΑ
διεύθυνση.

: Μπορείτε να δείτε το μοντέλο από τη Βορειοανατολική

Διεύθυνση ΒΔ
διεύθυνση.

: Μπορείτε να δείτε το μοντέλο από τη Βορειοδυτική

Διεύθυνση ΝΑ
διεύθυνση.

: Μπορείτε να δείτε το μοντέλο από τη Νοτιοανατολική

Διεύθυνση ΝΔ
διεύθυνση.

: Μπορείτε να δείτε το μοντέλο από τη Νοτιοδυτική

8.21.5 Σκίαση (Render)
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να εμφανίσετε τα αντικείμενα ως συμπαγή στερεά
με χρώμα.

8.21.6 Σκίαση (Έντονες ακμές)
Το κουμπί αυτό έχει τις ίδιες δυνατότητες με το προηγούμενο, «Σκίαση», με τη
διαφορά ότι τονίζονται οι ακμές του μοντέλου.

8.21.7 Απόκρυψη
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να εμφανίσετε μόνο τα αντικείμενα και τις ακμές
που είναι μπροστά, και να κρύψετε αυτά που είναι στο πίσω μέρος του
μοντέλου.

8.21.8 Μόνο ακμές (Wire)
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να απεικονίσετε τα τρισδιάστατα αντικείμενα σε
διάφανη μορφή και να εμφανίσετε μόνο τις ακμές τους.

8.21.9 Σμίκρυνση

Βλέπε Σμίκρυνση. XE " Βοηθητικά Εργαλεία μέτρησης:Σμίκρυνση" XE
"Σμίκρυνση"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500

8.21.10 Μεγέθυνση

Βλέπε
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
Μεγέθυνση. XE " Βοηθητικά Εργαλεία μέτρησης:Μεγέθυνση(ζουμ)" XE
"Μεγέθυνση(ζουμ)"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500

8.21.11 Προσαρμογή στη σελίδα

Βλέπε Προσαρμογή στη σελίδα
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
.

8.21.12 Ζουμ με παράθυρο

Βλέπε Zoom σε παράθυρο. XE " Βοηθητικά Εργαλεία μέτρησης:Zoom σε
παράθυρο" XE " Zoom σε παράθυρο"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500

8.21.13 Ανανέωση

Βλέπε Ανανέωση
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
.

8.21.14 Ριζόχαρτα (Layers)

Τα ριζόχαρτα που είναι ορατά σαν προεπιλογή στην τρισδιάστατη απεικόνιση
καθορίζονται από τη δισδιάστατη. Μπορείτε να τα επεξεργαστείτε και από εδώ
χωρίς όμως να αποθηκεύονται οι αλλαγές όταν επιστρέφετε στη δισδιάστατη
απεικόνιση. Βλέπε Ριζόχαρτα (Layers) σχεδίου
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
.

8.21.15 Ασπρόμαυρο

Βλέπε Ασπρόμαυρο.
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500

9 Εργασίες XE "Εργασίες"
9.1 Γενικά

Με το άνοιγμα ενός υπάρχοντος έργου μεταβαίνετε στην καρτέλα «Εργασίες»,
όπου βλέπετε όλες τις εργασίες του έργου σας όπως τις καταχωρήσατε στον
προϋπολογισμό. (Βλέπε Γενικά/Προϋπολογισμός (Ctrl+Β) XE
"Προϋπολογισμός" XE "Επιλογές – εντολές έργου: προϋπολογισμός"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
). Κάτω από κάθε εργασία βλέπετε όλες τις μετρήσεις που έχετε συνδέσει με τη
συγκεκριμένη εργασία.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το ExtrAXION μέσα από το ConstrAXION,
μέσα από επιμετρητικό φύλλο, η συγκεκριμένη οθόνη δεν είναι ορατή.
Στον δενδροειδή αυτό πίνακα της καρτέλας «Εργασίες» εμφανίζονται σε στήλες,
ως προεπιλογή, η περιγραφή της εργασίας του προϋπολογισμού και των
μετρήσεων, τα φύλλα μετρήσεων από όπου προέρχεται η κάθε μέτρηση, η
μονάδα μέτρησης, η ποσότητα, το χρώμα και η ένδειξη ορατό ή όχι. Με τα
εξελιγμένα εργαλεία φίλτρων, ομαδοποίησης, επιλογής στηλών και ταξινόμησης
έχετε πολλαπλές δυνατότητες ρύθμισης του πλήθους, της μορφής και του είδους
των πληροφοριών που θέλετε να βλέπετε (Βλέπε Παράρτημα/Φίλτρα/
ταξινόμηση
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500

).

Η ποσότητα μιας μέτρησης στην καρτέλα «Εργασίες»
μπορεί να είναι διαφορετική από την ποσότητα της ίδιας μέτρησης στην
καρτέλα «Σχέδια». Ο λόγος είναι ότι στην καρτέλα «Σχέδια» εμφανίζεται
πάντοτε η ποσότητα της πρωτογενούς μέτρησης, ενώ στην καρτέλα «Εργασίες»
εμφανίζεται η ποσότητα που έχει καταχωρηθεί στη συγκεκριμένη εργασία και η
οποία, ενδεχομένως, έχει τροποποιηθεί μέσω ενός τύπου υπολογισμού (Βλέπε
Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/Μέτρηση τεμαχίων/
Εργασία
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650
).

Στο τρέχον παράθυρο μετρήσεων φαίνονται μόνο οι μετρήσεις
στις οποίες το κουτί ελέγχου στη στήλη Ορατό είναι ενεργοποιημένο. Για να
αλλάξετε την κατάσταση εμφάνισης μιας μέτρησης κάντε κλικ στο κουτί
ελέγχου. Με διπλό κλικ πάνω στη μέτρηση αυτή γίνεται ορατή.
Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα των πεδίων «Σχέδιο», «ΜΜ», «Ποσότητα» κλπ
για να ταξινομήσετε το περιεχόμενο του πίνακα με βάση τα προαναφερόμενα
πεδία (Βλέπε Παράρτημα/Φίλτρα/ταξινόμηση
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).
Κάνοντας διπλό κλικ σε εργασία που περιλαμβάνει μετρήσεις, επιτυγχάνετε
σύμπτυξη ή ανάπτυξη αυτών. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στο
σύμβολο με το κατακόρυφο βέλος 6 για σύμπτυξη και το οριζόντιο 4βέλος για
ανάπτυξη.

Με διπλό κλικ σε μια μέτρηση, ανοίγει το παράθυρο μετρήσεων που την
περιέχει. Όλες οι μετρήσεις που περιλαμβάνει το εκάστοτε τρέχον παράθυρο
μετρήσεων σημειώνονται με γκρι χρώμα. Οι μετρήσεις αυτές μπορεί να
βρίσκονται κάτω από διάφορες εργασίες του προϋπολογισμού, όχι απαραίτητα
συνεχόμενες, και να ανήκουν σε διάφορα γκρουπ. Με τον τρόπο αυτό, έχετε
άμεση εποπτεία των μετρήσεων που περιλαμβάνει το τρέχον παράθυρο
μετρήσεων.

Όταν κάνετε για πρώτη φορά διπλό κλικ σε μια μέτρηση, που
ανήκει σε φύλλο μετρήσεων το οποίο είναι είτε κλειστό είτε είναι μεν ανοικτό,
βρίσκεται δε στο παρασκήνιο, τότε, στο παράθυρο μετρήσεων, ενεργοποιούνται
και εμφανίζονται οι μετρήσεις, που είναι συνδεδεμένες με την ίδια εργασία, και
μόνο αυτές. Οι υπόλοιπες μετρήσεις είναι αόρατες. Με τον τρόπο αυτό
διευκολύνεται δραστικά ο εντοπισμός περιοχών που έχουν λησμονηθεί και δεν
έχουν μετρηθεί ακόμη.

Μπορείτε να αναπτύξετε ή να συμπτύξετε πλήρως
το δένδρο εργασιών κάνοντας δεξί κλικ μέσα στην καρτέλα «Εργασίες».
(Βλέπε Σχέδια έργου
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650
)

9.2 Νέα μέτρηση εκτός σχεδίων
XE "Νέα:
μέτρηση εκτός σχεδίων" XE "Μετρήσεις: εκτός
σχεδίων"
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να καταχωρίσετε μία μέτρηση, που είτε δεν θέλετε
είτε δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί πάνω στο σχέδιο επειδή δεν φαίνεται σ’ αυτό,
αλλά παρ’ όλα αυτά επιθυμείτε να συνυπολογισθεί στις ποσότητες του
προϋπολογισμού. Στην οθόνη σας εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο:

Ορίστε την Ποσότητα, την Περιγραφή, την Κατηγορία, την Εργασία, το Χρώμα,
τη ΜΜ και τυχόν σημειώσεις που επιθυμείτε (Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία
εικόνας/Είδη και τρόπος μετρήσεων/Μέτρηση τεμαχίων XE " Σκαναρισμένα
σχέδια:Μέτρηση τεμαχίων"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
) και πιέστε Συνέχεια.

Επειδή η συγκεκριμένη μέτρηση δεν συνδέεται με
κάποιο σχέδιο, δεν εμφανίζεται στο δένδρο σχεδίων, φύλλων μετρήσεων και
μετρήσεων της καρτέλας «Σχέδια», αλλά μόνο στην καρτέλα «Εργασίες»
καθώς και στη λίστα των μετρήσεων προς εξαγωγή (Βλέπε Εργασίες/Εξαγωγή
εργασιών-Εξαγωγή μετρήσεων εργασιών/Εξαγωγή Μετρήσεων Εργασιών
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650
).

9.3 Διαγραφή μέτρησης εκτός σχεδίων XE
"Διαγραφή: μέτρησης εκτός σχεδίων" XE
"Μετρήσεις: διαγραφή μέτρησης εκτός σχεδίων"
Το συγκεκριμένο κουμπί ενεργοποιείται μόνο όταν έχετε επιλεγμένη μία
μέτρηση εκτός σχεδίων, που έχετε καταχωρίσει ώστε να μπορείτε να τη
διαγράψετε. Επιλέξτε τη μέτρηση και πατήστε
. Το πρόγραμμα σας ζητά να
επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

9.4 Νέα μέτρηση

XE "Νέα: μέτρηση"

Έχετε τη δυνατότητα να ξεκινήσετε μία νέα μέτρηση ενώ βρίσκεστε στον
προϋπολογισμό, πριν ανοίξετε κάποιο σχέδιο, για να μετρήσετε με τα κουμπιά
,
,
και
. Ενώ βρίσκετε στην εργασία του προϋπολογισμού
που θέλετε να μετρήσετε, πιέστε το κουμπί «Νέα μέτρηση»
.

Παρατηρήστε ότι στα δεξιά έχει επιλεγεί αυτόματα το είδος της μέτρησης με
βάση τη μονάδα μέτρησης της συγκεκριμένης εργασίας του προϋπολογισμού.
Επιλέξτε στην αριστερή πλευρά του παραθύρου που εμφανίζεται, το φύλλο
μετρήσεων από τη λίστα των φύλλων μετρήσεων και πιέστε ΟΚ.
Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε απευθείας από αυτό το
παράθυρο νέα σχέδια στο έργο πατώντας το κουμπί «Προσθήκη σχεδίου».

Για ειδικές μετρήσεις, επιλέξτε αυτήν που επιθυμείτε από το αναπτυσσόμενο
μενού. Το φύλλο μετρήσεων που επιλέξατε ανοίγει (αν δεν είναι ανοικτό) στο
αντίστοιχο παράθυρο μετρήσεων. Όταν ξεκινάτε μια μέτρηση, ενώ ο δείκτης
βρίσκεται σε μια εργασία του προϋπολογισμού, το πεδίο Εργασία στο παράθυρο
ορισμού των παραμέτρων της μέτρησης περιέχει από προεπιλογή τη
συγκεκριμένη εργασία (Βλέπε Μετρήσεις σε αρχεία εικόνας/Είδη και τρόπος
μετρήσεων/ Μέτρηση τεμαχίων XE " Σκαναρισμένα σχέδια:Μέτρηση τεμαχίων"

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
)
Κάθε φύλλο μετρήσεων στην αριστερή πλευρά
του παράθυρου ακολουθείται από το όνομα του σχεδίου – υποβάθρου του σε
παρένθεση για εύκολη αναγνώριση.
Το κουμπί
είναι απενεργοποιημένο σε
περίπτωση που βρίσκεστε σε επίπεδο γκρουπ.

9.5 Εξαγωγή εργασιών-Εξαγωγή μετρήσεων
εργασιών
XE "Εξαγωγή: εργασιών" XE
"Εξαγωγή: μετρήσεων εργασιών"
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να εξάγετε τον πίνακα των εργασιών και τον
πίνακα μετρήσεων εργασιών σε ειδικό πίνακα της ALCONSOFT. Εκεί μπορείτε
να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις για την εμφάνιση των δεδομένων πριν κάνετε την
τελική εξαγωγή σε πίνακα Excel.

9.5.1 Εξαγωγή Εργασιών XE "Πίνακας: εξαγωγής
εργασιών"

Στον πίνακα εμφανίζονται όλα τα στοιχεία του προϋπολογισμού και των
μετρήσεων στις ακόλουθες στήλες: «Περιγραφή», «Σχέδιο», «Φύλλο», «ΜΜ»,
«Ποσότητα», «Τιμή μονάδος», «Κόστος», «Κατηγορία», «Χρώμα», «Ανάλυση»,
«Σημειώσεις». Με τα εξελιγμένα εργαλεία επιλογής στηλών και ταξινόμησης
έχετε πολλαπλές δυνατότητες ρύθμισης του πλήθους, της μορφής και του είδους
των πληροφοριών που θα βλέπετε ή θα εξάγετε. (Βλέπε Παράρτημα/Φίλτρα/
ταξινόμηση
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα οποιασδήποτε στήλης για να ταξινομήσετε το
περιεχόμενο του πίνακα με βάση τα προαναφερόμενα πεδία (Βλέπε Παράρτημα/
Φίλτρα/ταξινόμηση
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε αύξουσα ή φθίνουσα ταξινόμηση κάνοντας
δεξί κλικ σε οποιαδήποτε από τις στήλες και χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη
επιλογή από τα αναδυόμενο μενού. Τέλος, χρησιμοποιήστε τον «Επιλογέα
στήλης» προκειμένου να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στήλες από τον
προεπιλεγμένο πίνακα (Βλέπε Παράρτημα/Φίλτρα/ταξινόμηση
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

Εξαγωγή σε Excel
"Εξαγωγή: σε Excel"

XE

Πιέστε το κουμπί
του παραπάνω πίνακα, για να τον αποθηκεύσετε σε
αρχείο τύπου .xls. Επιλέξτε τη θέση και το όνομα του αρχείου που επιθυμείτε.
Το πρόγραμμα σας δίνει πολλαπλές δυνατότητες εξαγωγής.

Εξαγωγή προϋπολογισμού XE "Εξαγωγή: προϋπολογισμού"
Με την επιλογή «Εξαγωγή προϋπολογισμού» εξάγεται στο Excel πίνακας που
περιλαμβάνει τα κεφάλαια και τις εργασίες, όπως τις καταχωρήσατε στην
αντίστοιχη θέση (Βλέπε Γενικά/Προϋπολογισμός (Ctrl+Β) XE
"Προϋπολογισμός" XE "Επιλογές – εντολές έργου: προϋπολογισμός"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
), τη συνολική ποσότητα κάθε εργασίας και το κόστος:

Οι πληροφορίες που εξάγονται στο Excel είναι
προκαθορισμένες, ανεξάρτητα με το ποιες στήλες έχουν τυχόν προστεθεί ή
αφαιρεθεί με τη χρήση του «Επιλογέα στηλών» .
Σε περίπτωση ταξινόμησης σύμφωνα με το
περιεχόμενο κάποιας στήλης, η εξαγωγή γίνεται με βάση την εφαρμοσθείσα
ταξινόμηση.
Εξαγωγή αναλυτικής επιμέτρησης XE "Εξαγωγή: αναλυτικής
επιμέτρησης"
Με την επιλογή «Εξαγωγή αναλυτικής επιμέτρησης» εξάγεται στο Excel ένας
πίνακας που περιλαμβάνει κάτω από κάθε εργασία τις μετρήσεις που έχουν
συνδεθεί με αυτή και τα ακόλουθα στοιχεία τους: περιγραφή, φύλλο
προέλευσης, μονάδα μέτρησης, ποσότητα (επί μέρους και σε σύνολο),
αριθμητική ανάλυση του αποτελέσματος και σημειώσεις. Οι μετρήσεις και τα
στοιχεία τους εμφανίζονται στον πίνακα του Excel με μπλε γραμματοσειρά,
προκειμένου να είναι εύκολα διακριτά.

Οι πληροφορίες που εξάγονται στο Excel είναι
καθορισμένες, ανεξάρτητα με το ποιες στήλες έχουν τυχόν προστεθεί ή
αφαιρεθεί με τη χρήση του «Επιλογέα στηλών».
Σε περίπτωση ταξινόμησης σύμφωνα με το
περιεχόμενο κάποιας στήλης, η εξαγωγή γίνεται με βάση την εφαρμοσθείσα
ταξινόμηση.
Εξαγωγή συνοπτικής επιμέτρησης XE "Εξαγωγή: συνοπτικής
επιμέτρησης"
Η εξαγωγή της συνοπτικής επιμέτρησης περιλαμβάνει την περιγραφή ομάδων
και εργασιών, τη μονάδα μέτρησης και τη συνολική ποσότητα που προέκυψε
από τις μετρήσεις.

Οι πληροφορίες που εξάγονται στο Excel είναι
καθορισμένες, ανεξάρτητα με το ποιες στήλες έχουν τυχόν προστεθεί ή
αφαιρεθεί με τη χρήση του «Επιλογέα στηλών» .
Σε περίπτωση ταξινόμησης σύμφωνα με το
περιεχόμενο κάποιας στήλης, η εξαγωγή γίνεται με βάση την εφαρμοσθείσα
ταξινόμηση.
Εξαγωγή στοιχείων φόρμας XE "Εξαγωγή: στοιχείων φόρμας"
Με την «Εξαγωγή στοιχείων φόρμας» έχετε τη δυνατότητα να εξάγετε τον
πίνακα των εργασιών εφαρμόζοντας όποια επιλογή στηλών ή ταξινόμησης
επιθυμείτε. Ουσιαστικά, εξάγετε σε Excel τον πίνακα με τη μορφή που τον
βλέπετε στο πρόγραμμα. Οι μετρήσεις και τα στοιχεία τους εμφανίζονται με
μπλε γραμματοσειρά, όπως και στην περίπτωση εξαγωγής της αναλυτικής
επιμέτρησης.

9.5.2 Εξαγωγή Μετρήσεων Εργασιών XE "Πίνακας:
εξαγωγής μετρήσεων εργασιών"
Στον πίνακα εμφανίζονται οι μετρήσεις του έργου με όλα τα στοιχεία τους,
καθώς και οι εργασίες του προϋπολογισμού με τις οποίες είναι συνδεμένες στις
ακόλουθες στήλες: «Σχέδιο», «Φύλλο», «Κατηγορία», «Περιγραφή», «Χρώμα»,
«ΜΜ», «Ποσότητα», «Ανάλυση», «Σημειώσεις», «Εργασία», «Συνάρτηση».
Κάθε μέτρηση μπορεί να εμφανίζεται παραπάνω από μία φορά ανάλογα με το
πλήθος των εργασιών με το οποίο είναι συνδεδεμένη. Για το λόγο αυτό, σε κάθε
εργασία εμφανίζεται και η συνάρτηση υπολογισμού της ποσότητας, που της
αντιστοιχεί.

Με τα εξελιγμένα εργαλεία επιλογής στηλών και ταξινόμησης έχετε πολλαπλές
δυνατότητες ρύθμισης του πλήθους, της μορφής και του είδους των
πληροφοριών που θα βλέπετε ή θα εξάγετε. (Βλέπε Παράρτημα/Φίλτρα/
ταξινόμηση

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
). Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα οποιασδήποτε στήλης για να ταξινομήσετε το
περιεχόμενο του πίνακα με βάση τα προαναφερόμενα πεδία (Βλέπε Παράρτημα/
Φίλτρα/ταξινόμηση
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).
Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε αύξουσα ή φθίνουσα ταξινόμηση κάνοντας
δεξί κλικ σε οποιαδήποτε από τις στήλες και χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη
επιλογή από τα αναδυόμενο μενού. Τέλος, χρησιμοποιήστε τον «Επιλογέα
στήλης» προκειμένου να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στήλες από τον
προεπιλεγμένο πίνακα (Βλέπε Παράρτημα/Φίλτρα/ταξινόμηση
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

Εξαγωγή σε Excel
"Εξαγωγή: σε Excel"

XE

Πιέστε το κουμπί
του παραπάνω πίνακα, για να τον αποθηκεύσετε σε
αρχείο τύπου .xls. Επιλέξτε τη θέση και το όνομα του αρχείου που επιθυμείτε.

Εκτύπωση

XE "Εκτύπωση"

Πιέστε το κουμπί αυτό προκειμένου να εκτυπώσετε τον πίνακα των εργασιών. Η
εκτύπωση περιλαμβάνει τα στοιχεία του πίνακα, όπως επιλέξατε να
εμφανίζονται στην οθόνη, διατηρείται δηλαδή οποιαδήποτε ταξινόμηση ή
προσθαφαίρεση στηλών. Στην οθόνη σας εμφανίζεται η προεπισκόπηση της
εκτύπωσης.

Μπορείτε να εκτυπώσετε τον πίνακα ως έχει ή να διαμορφώσετε τη σελίδα, το
φόντο, τα περιθώρια και τις υπόλοιπες παραμέτρους της εκτύπωσης. Μπορείτε
επίσης να εξάγετε το αρχείο σε διάφορες μορφές (.pdf, .xls, .html, .rtf κλπ) ή
ακόμα και να αποστείλετε αντίγραφο του απευθείας με e-mail.

9.6 Επεξεργασία μέτρησης XE "Στοιχεία μέτρησης"
XE "Μετρήσεις: στοιχεία "

(Βλέπε Σχέδια έργου/Επεξεργασία μέτρησης XE "Στοιχεία μέτρησης" XE
"Μετρήσεις: στοιχεία "
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

9.7 Ανάλυση μέτρησης XE "Ανάλυση μέτρησης"
XE "Μετρήσεις: ανάλυση "
Ενώ βρίσκεστε στην καρτέλα «Εργασίες», επιλέξτε μια εργασία (όχι μέτρηση)
και πατήστε το κουμπί Ανάλυση μέτρησης
, οπότε εμφανίζεται το παρακάτω
παράθυρο:

Το παράθυρο αυτό είναι παρόμοιο με αυτό που ανοίγει όταν κάνετε ανάλυση σε
μια μέτρηση ενώ βρίσκεστε στην καρτέλα «Σχέδια» (Βλέπε Σχέδια έργου/
Ανάλυση μέτρησης XE "Ανάλυση μέτρησης" XE "Μετρήσεις: ανάλυση "
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).
Η βασική διαφορά είναι ότι στο παράθυρο αυτό εμφανίζονται κάποιες επιπλέον
στήλες. Παρουσιάζονται:
Ο τύπος υπολογισμού, που τυχόν έχει δοθεί κατά τη σύνδεση της
μέτρησης με την εργασία, παραμετρικά αλλά και με αναλυτική
αντικατάσταση των παραμέτρων.
Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση ειδικής μέτρησης
Η στήλη «Τιμή εργασίας» που απεικονίζει το τελικό αποτέλεσμα που
εμφανίζεται στην εργασία.

9.8 Αναπαραγωγή μέτρησης XE "Αναπαραγωγή
μέτρησης" XE "Μετρήσεις: αναπαραγωγή "

(Βλέπε Σχέδια έργου/Αναπαραγωγή μέτρησης XE "Αναπαραγωγή μέτρησης"
XE "Μετρήσεις: αναπαραγωγή "
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

9.9 Συνέχιση μέτρησης XE "Συνέχιση μέτρησης"

(Βλέπε Σχέδια έργου/Συνέχιση μέτρησης XE "Συνέχιση μέτρησης"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

9.10
Συνέχιση μέτρησης (αφαίρεση) XE
"Συνέχιση μέτρησης (αφαίρεση)"

(Βλέπε Σχέδια έργου/Συνέχιση μέτρησης (αφαίρεση) XE "Συνέχιση μέτρησης
(αφαίρεση)"
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

9.11 Όλες οι μετρήσεις ορατές XE "Μετρήσεις:
ορατές "

(Βλέπε Σχέδια έργου/Όλες οι μετρήσεις ορατές XE "Μετρήσεις: ορατές "
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

9.12 Όλες οι μετρήσεις αόρατες XE "Μετρήσεις:
αόρατες "
(Βλέπε Σχέδια έργου/Όλες οι μετρήσεις αόρατες XE "Μετρήσεις: αόρατες "

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

9.13 Αντιγραφή ορατών μετρήσεων XE "Αντιγραφή
μετρήσεων" XE "Μετρήσεις: αντιγραφή "

(Βλέπε Σχέδια έργου/Αντιγραφή ορατών μετρήσεων XE "Αντιγραφή
μετρήσεων" XE "Μετρήσεις: αντιγραφή "
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

9.14 Επικόλληση μετρήσεων XE "Επικόλληση
μετρήσεων" XE "Μετρήσεις: επικόλληση "

(Βλέπε Σχέδια έργου/Επικόλληση μετρήσεων XE "Επικόλληση μετρήσεων"
XE "Μετρήσεις: επικόλληση "
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).

10 Τεκμηρίωση μετρήσεων XE
"Πίνακας μετρήσεων"
10.1 Γενικά

Η τεκμηρίωση των μετρήσεων αφορά στην αναλυτική παρουσίαση-εκτύπωση
των μετρήσεων με επισήμανση των διαστάσεων, και κυρίως με την ανάλυση τον
επιφανειών.
Οι μετρήσεις «απομονώνονται» από το υπόλοιπο σχέδιο μπορούν δε να
οργανωθούν έτσι ώστε να αποτυπώνονται σε «πρότυπα» φύλλα διαφόρων
διαστάσεων πχ. Α4, Α3, μία-μία ή και περισσότερες μαζί.
Η ανάλυση των εμβαδών γίνεται είτε μόνο σε τρίγωνα είτε με σύνθετο τρόπο
χρησιμοποιώντας κατά σειρά ορθογώνια, παραλληλόγραμμα, τραπέζια, τρίγωνα
και καμπύλα τμήματα. (Βλέπε μέτρηση επιφάνειας/Ανάλυση σε τρίγωνα
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
)
Οι παραστάσεις υπολογισμού και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε ειδικές
θέσεις στα παραπάνω πρότυπα φύλλα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα χρώματα, τα πλάτη
στηλών, τους εμφανιζόμενους τύπους μετρήσεων και άλλες παραμέτρους της
εμφάνισης αυτών των πρότυπων φύλλων στο παράθυρο τεκμηρίωσης (Βλέπε
Γενικά/Ρυθμίσεις/Παράμετροι τεκμηρίωσης μετρήσεων
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650
).
Στην περίπτωση ανάλυσης σε τρίγωνα για τον υπολογισμό του εμβαδού τους
χρησιμοποιείται ο τύπος του Ήρωνα και μάλιστα στη μορφή:
δηλ.
Τ= SQRT((a+b+c)*(-a+b+c)*(a+b-c)/16)
όπου a b c τα μήκη των πλευρών του τριγώνου.
Τέλος, η τεκμηρίωση των μετρήσεων μπορεί να γίνει είτε μαζικά από τον πίνακα
των μετρήσεων είτε με επισήμανση πάνω σε κάθε σχέδιο, των περιοχών θα
συμπεριληφθούν.

10.2 Συνολική τεκμηρίωση
Για την συνολική τεκμηρίωση των μετρήσεων κάνετε κλικ στο κουμπί Εξαγωγή
μετρήσεων
της καρτέλας «Σχέδια». Κατόπιν, στο παράθυρο «Μετρήσεις»
που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο κουμπί Τεκμηρίωση
και επιλέξτε, από τη
λίστα των πρότυπων φύλλων που παρέχει η ALCONSOFT, αυτό που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε για την εξαγωγή και αναλυτική παρουσίαση των μετρήσεων.

Μπορείτε να επιλέξετε υποσύνολο των
μετρήσεων για τις οποίες θέλετε ανάλυση χρησιμοποιώντας τα εργαλεία
φίλτρων (Βλέπε Παράρτημα/Φίλτρα/ταξινόμηση
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650
). Άλλος τρόπος για διαχωρίσετε τις μετρήσεις του φύλλου μέτρησης είναι να
ορίσετε μία η περισσότερες περιοχές τεκμηρίωσης (Βλέπε Βοηθητικά εργαλεία
μέτρησης/Ορισμός περιοχής τεκμηρίωσης
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650
), οπότε κάθε περιοχή θα εμφανιστεί και θα αναλυθεί σε διαφορετική σελίδα
του πρότυπου φύλλου.
Αν δεν εφαρμόσετε κάποιο φίλτρο, αναλύονται όλες
οι μετρήσεις, ακόμη και εκείνες για τις οποίες δεν έχει νόημα η ανάλυση.
Σε περίπτωση ανάλυσης πολλών μετρήσεων μαζί,
ιδίως δε αν περιέχουν πολλά σχήματα, η ανάλυση μπορεί να διαρκέσει αρκετό
χρόνο. Μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία κάνοντας κλικ στο κουμπί
Άκυρο. Αφού ολοκληρωθεί η ανάλυση της τρέχουσας μέτρησης, γίνεται η
διακοπή και εμφανίζονται οι σελίδες τεκμηρίωσης που έχουν παραχθεί μέχρι
εκείνη τη στιγμή.

Χρησιμοποιήστε τη ροδέλα του ποντικιού και να κάνετε ζουμ και να δείτε
καλύτερα το κάθε φύλλο.
Με τα κουμπιά Εκτύπωση
και Πλοτάρισμα
μπορείτε να εκτυπώσετε
την τρέχουσα σελίδα της τεκμηρίωσης. Η διαφορά μεταξύ τους είναι ότι με το
πλοτάρισμα εκτυπώνεται όλο το σχέδιο ενώ αντίθετα, η εκτύπωση, κάθε μια
σελίδα χωριστά.
Η μορφή κάθε σελίδας βασίζεται το πρότυπο που έχει επιλεγεί. Τα πρότυπα
περιέχουν συνήθως τις παρακάτω περιοχές: WΒS, CALCULATIONS, IMAGE
και PLAN.
Στην περιοχή του προϋπολογισμού (WΒS) εμφανίζονται οι εργασίες και οι

ποσότητες τους με τις οποίες είναι συνδεδεμένη η μέτρηση. Στην περιοχή των
μετρήσεων (CALCULATIONS), εμφανίζονται αναλυτικά οι υπολογισμοί για
κάθε τμήμα της μέτρησης.
Στην περιοχή του σχεδίου IMAGE, εμφανίζεται το τμήμα του σχεδίου που
αφορά τη μέτρηση -όπου φαίνεται κάτω αριστερά μέρος και η κλίμακα- ενώ
στην περιοχή της κλείδας (μικρογραφία PLAN) εμφανίζεται ολόκληρο το
σχέδιο, όπου επισημαίνεται η θέση της μέτρησης με έντονο συνήθως χρώμα.
Η ALCONSOFT παρέχει έτοιμα πρότυπα με διαφορετική οργάνωση των
περιοχών απεικόνισης του σχεδίου της μέτρησης, της ανάλυσης, της κλείδας
όλου του σχεδίου κλπ. Τα πρότυπα έχουν διάφορες διαστάσεις και
προσανατολισμούς Α4, Α3 κλπ υπάρχει δε η δυνατότητα υλοποίησης και άλλων
διαφορετικών προτύπων. Όλα τα πρότυπα βρίσκονται στον φάκελο templates,
που βρίσκεται μέσα στο φάκελο του προγράμματος.

10.2.1 Παράμετροι προτύπων
Με το κουμπί αυτό, εμφανίζεται παράθυρο όπου μπορείτε να ρυθμίσετε
διάφορες παραμέτρους, που χρησιμοποιούνται στα πρότυπα φύλλα τεκμηρίωσης
των μετρήσεων.

Επιλέξτε:
το μέγεθος του βέλους σε χιλιοστά
τα πλάτη στηλών του πίνακα των μετρήσεων (διαχωρίζοντας το κάθε
πλάτος με το σύμβολο ερωτηματικό ;) σε εκατοστά
τα πλάτη στηλών του προϋπολογισμού σε εκατοστά
το πλάτος της γραμμής της κλίμακας σε εκατοστά
το ύψος των χαρακτήρων σε χιλιοστά
επιλέξτε επίσης το χρώμα:
«γεμίσματος» της κλείδας
για τη σχεδίαση των γραμμών διαχωρισμού των επί μέρους τμημάτων
επιφανειών
για τις γραμμές των διαστάσεων του κυρίως σχήματος της μέτρησης. Με
το ίδιο χρώμα εμφανίζονται και οι αριθμοί των διαστάσεων.
για την επισήμανση της μέτρησης στην κλείδα
της κλείδας
του περιγράμματος των μετρήσεων
επιλέξτε επίσης:

τους τύπους των μετρήσεων που θα απεικονίζονται στα φύλλα
τεκμηρίωσης. Από προεπιλογή, οι μετρήσεις που βασίζονται στον τύπο
μέτρησης τεμαχίων, δεν εμφανίζονται. Αλλάξτε τις επιλογές κατά
βούληση.
Τέλος, επιλέξτε:
το ύψος των εικόνων του σχεδίου κατά την εξαγωγή σε αρχείο .xls.
Αν επιθυμείτε να αποκλείσετε την εμφάνιση κάποιων
συγκεκριμένων μετρήσεων, ανεξαρτήτως τύπου, αρκεί να κρύψετε τα layers
τους (να είναι δηλαδή μη ορατά) κατά την εκκίνηση της διαδικασίας
τεκμηρίωσης.
Με την τροποποίηση των παραπάνω στοιχείων,
μπορείτε να επιτύχετε καλύτερη εμφάνιση των αποτελεσμάτων όπως πχ.
μειώνοντας το μέγεθος των χαρακτήρων των διαστάσεων να αποφεύγονται οι
επικαλύψεις.
Με το κουμπί Επαναφορά Προεπιλογών
όλες οι αλλαγές, που έχετε κάνει,
αναιρούνται και οι τιμές των παραμέτρων επανέρχονται στις «εργοστασιακές»
ρυθμίσεις.

10.2.2 Εξαγωγή σε Excel
XE "Εξαγωγή:
σε Excel"
Με αυτό το κουμπί μπορείτε να εξάγεται τα στοιχεία σε αρχείο τύπου .xls.
Απαντήστε θετικά στην ερώτηση Άνοιγμα αρχείου xls για να δείτε αμέσως τα
δεδομένα σε φύλλο Excel της μορφής:

10.2.3 Επεξεργασία σχεδίου
Με αυτό το κουμπί εμφανίζεται παράθυρο στο οποίο μπορείτε να
επεξεργαστείτε το σχέδιο. Έχετε τη δυνατότητα μετακίνησης των διαφόρων
τμημάτων, προκειμένου να επιτύχετε καλύτερη εμφάνιση των αποτελεσμάτων.
Όταν ολοκληρώσατε τις επεμβάσεις σας, πιέστε το κουμπί Αποθήκευση και
κλείσιμο
. Το παράθυρο κλείνει και βλέπετε τις αλλαγές στην κυρίως
σελίδα. Μπορείτε να προχωρήσετε σε εκτύπωση προκειμένου να παραδώσετε
την αναλυτική παρουσίαση των μετρήσεων.
Επισημαίνεται ότι οι αλλαγές που κάνετε, χάνονται
σε περίπτωση που επαναλάβετε τη διαδικασία τεκμηρίωσης.

10.3 Τεκμηρίωση ανά περιοχή

Αν δεν θέλετε τεκμηρίωση όλων των μετρήσεων του τρέχοντος φύλλου
μετρήσεων τότε μπορείτε να ορίσετε μία ή περισσότερες περιοχές τεκμηρίωσης
πάνω στο σχέδιο (Βλέπε Βοηθητικά εργαλεία μέτρησης/Ορισμός περιοχής
τεκμηρίωσης
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0052006500
).
Στην περίπτωση που έχετε ορίσει περισσότερες από μία περιοχές τεκμηρίωσης
τότε, στο παράθυρο «Τεκμηρίωση μετρήσεων» που εμφανίζεται όταν επιλέξετε
ένα πρότυπο από το κουμπί «Τεκμηρίωση», κάθε περιοχή τεκμηρίωσης
αναλύεται σε διαφορετική σελίδα. Για να μεταβείτε σε κάποια σελίδα κάντε κλικ
στο σελιδοδείκτη της. Κατά τα άλλα ισχύουν όλες οι δυνατότητες εξαγωγής,
εκτύπωσης, παραμέτρων και επεξεργασίας που ισχύουν και στη συνολική
τεκμηρίωση.
Υπενθυμίζεται ότι αν κάποιο τμήμα μιας μέτρησης δεν χωρά
ολόκληρο μέσα στην ορισμένη περιοχή τεκμηρίωσης, δεν θα εμφανιστεί στην
ανάλυση–τεκμηρίωση της αντίστοιχης σελίδας. Επίσης, αν μια μέτρηση
περιέχεται σε περισσότερες από μια περιοχές, θα εμφανίζεται σε περισσότερες
από μία σελίδες, θα αναλυθεί δηλαδή περισσότερες από μία φορές.

10.3.1 Όλες οι σελίδες μαζί
Πιέστε αυτό το κουμπί για να δείτε όλες μαζί τις σελίδες σε ένα υπόβαθρο.

Πιέζοντας και πάλι το ίδιο κουμπί επανέρχεστε στην κατάσταση εμφάνισης κάθε
σελίδας χωριστά.

11 XE "Παράρτημα" Παράρτημα
11.1 Φίλτρα/ταξινόμηση XE "Φίλτρα/ταξινόμηση"
Όλες οι δυνατότητες προσαρμογής της εμφάνισης μιας λίστας είναι διαθέσιμες
με δεξί κλικ πάνω στην γραμμή επικεφαλίδων και κάνοντας την αντίστοιχη
επιλογή από το μενού που εμφανίζεται.

11.1.1 Ταξινόμηση δεδομένων XE "Φίλτρα/
ταξινόμηση:Ταξινόμηση δεδομένων"
Με τις επιλογές «Αύξουσα / Φθίνουσα ταξινόμηση» μπορείτε να ταξινομείτε τη
λίστα όποτε θέλετε και με βάση οποιαδήποτε στήλη. Η ταξινόμηση γίνεται και
με κλικ στην αντίστοιχη επικεφαλίδα. Με την επιλογή «Καθαρισμός
Ταξινόμησης», οι εγγραφές ταξινομούνται κατά την σειρά που έχουν
δημιουργηθεί.

11.1.2 Ομαδοποίηση XE "Φίλτρα/
ταξινόμηση:Ομαδοποίηση"
Με την επιλογή «Ομαδοποίηση Κατά Αυτή τη Στήλη», ή σύροντας την
επικεφαλίδα στην Περιοχή Ομαδοποίησης (την λωρίδα πάνω από τις
επικεφαλίδες), η λίστα ομαδοποιείται με βάση την αντίστοιχη στήλη.
Επαναλαμβάνοντας αυτή τη διαδικασία και με άλλες στήλες μπορείτε να
επιτύχετε πολλαπλή ομαδοποίηση σε όποιο βάθος θέλετε.
Με την επιλογή «Εμφάνισε/Απόκρυψε κουτί ομαδοποίησης» μπορείτε να
εμφανίσετε ή να αποκρύψετε αντίστοιχα το κουτί ομαδοποίησης.

11.1.3 Εμφάνιση/Απόκρυψη/Βέλτιστο πλάτος στηλών
Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε όποτε θέλετε, κάθε μία από τις
στήλες της λίστας. Με την επιλογή «Αφαίρεση στήλης» ( Remove This Column)
ή σύροντας την επικεφαλίδα προς τα κάτω (οπότε εμφανίζεται ένα μεγάλο Χ), η
επιλεγμένη στήλη αποκρύπτεται.
Με την επιλογή «Επιλογέας Στηλών» εμφανίζεται στο κάτω δεξί τμήμα της
λίστας ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει όλες τις κρυμμένες στήλες.

Από εκεί, σύροντας πάνω στη λωρίδα των επικεφαλίδων, μπορείτε να τις
εμφανίσετε και πάλι.
Με την επιλογή «Βέλτιστο πλάτος εμφάνισης» (Best Fit) το πλάτος της στήλης
ρυθμίζεται αυτόματα, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με βάση τις ιδιότητες
του αντίστοιχου πεδίου.
Με την επιλογή «Best Fit (όλες οι στήλες)» το πλάτος όλων των στηλών
ρυθμίζεται αυτόματα, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με βάση τις ιδιότητες
τους.

11.1.4 Πλαίσιο αναζήτησης XE "Φίλτρα/ταξινόμηση:
Πλαίσιο αναζήτησης "
Με την επιλογή «Εμφάνιση Αναζήτησης» εμφανίζεται στο επάνω μέρος του
πίνακα πλαίσιο, στο οποίο μπορείτε εφαρμόσετε αναζήτηση με βάση το
περιεχόμενο του πίνακα.

Πληκτρολογήστε την περιγραφή που επιθυμείτε και αυτόματα το περιεχόμενο
του πίνακα περιορίζεται επισημαίνοντας με κίτρινο έντονο χρώμα τον όρο της
αναζήτησης που θέσατε, όπου αυτό εντοπίζεται.

11.1.5 Γραμμή αυτόματου φίλτρου XE "Φίλτρα/
ταξινόμηση: Γραμμή αυτόματου φίλτρου "
Με την επιλογή «Εμφάνιση γραμμής φίλτρου» (Show Auto Filter Row),
εμφανίζεται στο επάνω από την πρώτη γραμμή του πίνακα, ειδική γραμμή με το
σύμβολο
(φίλτρο) στα αριστερά.

Σε κάθε μία από τις στήλες επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τα κριτήρια με βάση τα
οποία επιθυμείτε να φιλτράρετε το περιεχόμενο του πίνακα.

Τα κριτήρια που θέτετε εμφανίζονται στην αυτόματη γραμμή φίλτρου καθώς και
στο κάτω μέρος του πίνακα.

Εναλλακτικοί τρόποι εφαρμογής των φίλτρων και της επεξεργασίας τους
περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

11.1.6 Φίλτρα εγγραφών XE "Φίλτρα/
ταξινόμηση:Φίλτρα εγγραφών"
Γρήγορο φίλτρο δεδομένων XE "Φίλτρα εγγραφών: Γρήγορο
φίλτρο δεδομένων"
Μπορείτε να εμφανίσετε ένα υποσύνολο των εγγραφών σε μία λίστα κάνοντας
κλικ στο σύμβολο
(φίλτρο) που εμφανίζεται όταν τοποθετείτε το ποντίκι
πάνω στην επικεφαλίδα μιας στήλης. Εμφανίζεται λίστα όπου μπορείτε να
κάνετε μια γρήγορη επιλογή ανάλογα με το είδος του πεδίου, ή να επιλέξετε
(Προσαρμοσμένο) για ορίσετε ένα πιο σύνθετο φίλτρο.
Σε κάθε μία από τις στήλες πατήστε την επιλογή «Προσαρμοσμένο» για να
εφαρμόσετε ένα πιο σύνθετο φίλτρο στο περιεχόμενο του πίνακα. Τα φίλτρα
λειτουργούν είτε προσθετικά, είτε διαζευκτικά. Τα κριτήρια μπορεί να είναι είτε
και τα δύο αληθή («και»), είτε ένα εκ των δύο αληθές («ή»).

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται εμφανίζονται στο κάτω αριστερά μέρος της
οθόνης.

Μπορείτε να καταργήσετε το φίλτρο που εφαρμόσατε πατώντας το
στο
κάτω αριστερά μέρος του παράθυρου. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε
προσωρινά το φίλτρο πατώντας το
δεξιά. Με νέο πάτημα του
μπορείτε να το ενεργοποιήσετε και πάλι.
Τα φίλτρα που εφαρμόζετε αποθηκεύονται μέχρι την έξοδο σας από το
πρόγραμμα και μπορείτε να επανέλθετε σε κάποιο από αυτά πατώντας με κλικ
στο δεξί βέλος και επιλογή από τη λίστα που εμφανίζεται (drop down menu).

Μπορείτε να δημιουργήσετε κριτήρια με τη χρήση προκαθορισμένων τύπων
όπως «είναι μεγαλύτερο από», «είναι μεγαλύτερο ή ίσο με», «είναι μικρότερο
από», «κενά» κλπ.

Επεξεργαστής Φίλτρου XE " Επεξεργαστής φίλτρου " XE
"Φίλτρα εγγραφών: Επεξεργαστής φίλτρου "
Με τον Επεξεργαστή Φίλτρου στο κάτω δεξιά μέρος του παραθύρου ή στο
μενού συντόμευσης, μπορείτε να συνθέσετε ένα φίλτρο με την εφαρμογή του
οποίου εμφανίζονται μόνο εγγραφές που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Πατώντας το κουμπί Επεξεργασία Φίλτρου εμφανίζεται στην οθόνη σας ένα
νέο παράθυρο που ονομάζεται «Επεξεργαστής φίλτρου».

Με την επιλογή + «Προσθέτει νέο όρο σε αυτή την ομάδα» σας δίνεται η
δυνατότητα να δημιουργήσετε πολλαπλές επιλογές μεταξύ δεδομένων των
στηλών του πίνακα.
Κάθε κριτήριο αποτελείται από ένα πεδίο, ένα τελεστή (πχ. περιέχει, είναι

ίσο με, κλπ) και μία τιμή την οποία πρέπει να πληκτρολογήσετε ή να επιλέξετε
από λίστα. Μπορείτε να προσθέσετε όσα κριτήρια θέλετε, τα οποία
συνδυάζονται μεταξύ τους με σύνδεση (και) ή αίρεση (ή / είτε). Αφού
συνθέσετε το φίλτρο πατήστε Εντάξει ή Εφαρμογή και στη λίστα θα
εμφανιστούν μόνο οι εγγραφές που πληρούν τα κριτήρια του φίλτρου.
Το αρχικό φίλτρο που θα εφαρμόσετε μπορεί να συνθέτει ή να εξαιρεί τις
επιλογές που έπονται.

Στη συνέχεια επιλέξτε τα πεδία στα οποία θα βασίζεται το φίλτρο που θέλετε να
δημιουργήσετε.

Ανάλογα με το πεδίο που επιλέγετε (ανάλυση, επιμέτρηση, κατηγορία, ΜΜ,
περιγραφή, ποσότητα κλπ) οι τελεστές σύγκρισης αλλάζουν.

Εφαρμόστε τα φίλτρα που επιθυμείτε και κατόπιν πιέστε Εφαρμογή και
Εντάξει.

Αλλαγή πλάτους και θέσης στηλών
XE "Φίλτρα/ταξινόμηση:Αλλαγή πλάτους και θέσης στηλών"
Μπορείτε να αλλάξετε το πλάτος της κάθε στήλης σύροντας με το ποντίκι τις
διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των επικεφαλίδων των πεδίων προς τα αριστερά
ή δεξιά. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την σειρά των πεδίων σύροντας όποια
στήλη θέλετε από την επικεφαλίδα της και τοποθετώντας την σε άλλο σημείο
της γραμμής επικεφαλίδων.

11.2 Ειδικές απαιτήσεις software
Απαιτείται να είναι εγκατεστημένο το Microsoft.net Framework 3.5
προκειμένου να «τρέχει» το ExtrAXION.

11.3 Συναρτήσεις XE "Συναρτήσεις"
11.3.1 ABS
Αποδίδει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού. Η απόλυτη τιμή ενός αριθμού είναι ο
αριθμός χωρίς το πρόσημό του.

Σύνταξη
ABS(number)
Number είναι ο πραγματικός αριθμός του οποίου θέλετε την απόλυτη τιμή.

11.3.2 ACOS
Δίνει το τόξο συνημίτονου ή αντίστροφο συνημίτονο ενός αριθμού. Το τόξο
συνημίτονου είναι η γωνία, της οποίας το συνημίτονο είναι ο αριθμός. Η
αποδιδόμενη γωνία εκφράζεται σε ακτίνια, στο διάστημα από 0 (μηδέν) έως π.

Σύνταξη
ACOS(number)
Number είναι το συνημίτονο της γωνίας που θέλετε και πρέπει να είναι ένας
αριθμός από -1 έως 1.

11.3.3 ASIN
Δίνει το τόξο ημίτονου ή αντίστροφο ημίτονο ενός αριθμού. Το τόξο ημίτονου
είναι η γωνία, της οποίας το ημίτονο είναι αριθμός. Η αποδιδόμενη γωνία
εκφράζεται σε ακτίνια, στο διάστημα από -π/2 έως π/2.

Σύνταξη
ASIN(number)
Number είναι το ημίτονο της γωνίας που θέλετε και πρέπει να είναι ένας
αριθμός από -1 έως 1.

Παρατηρήσεις
Για να εκφράσετε το τόξο ημίτονου σε μοίρες, πρέπει να πολλαπλασιάσετε το
αποτέλεσμα επί 180/PI( ) ή να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DEGREES.

11.3.4 ATAN
Δίνει το τόξο εφαπτομένης ή αντίστροφη εφαπτομένη ενός αριθμού. Το τόξο
εφαπτομένης είναι η γωνία, της οποίας η εφαπτομένη είναι ο αριθμός. Η
αποδιδόμενη γωνία εκφράζεται σε ακτίνια, στο διάστημα από -π/2 έως π/2.

Σύνταξη
ATAN(number)
Number είναι η εφαπτομένη της γωνίας που θέλετε.

Παρατηρήσεις
Για να εκφράσετε το τόξο εφαπτομένης σε μοίρες, πρέπει να πολλαπλασιάσετε
το αποτέλεσμα επί 180/PI( ) ή να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DEGREES.

11.3.5 ATAN2
Δίνει το τόξο εφαπτομένης ή αντίστροφη εφαπτομένη των συντεταγμένων x και
y που καθορίσατε. Το τόξο εφαπτομένης είναι η γωνία του άξονα των x με μία
γραμμή, η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων (0, 0) και ένα σημείο με
συντεταγμένες (x_num, y_num). Η γωνία εκφράζεται σε ακτίνια μεταξύ -π και
π, εξαιρούμενης της τιμής -π.

Σύνταξη
ATAN2(x_num;y_num)
X_num είναι η συντεταγμένη x του σημείου.
Y_num είναι η συντεταγμένη y του σημείου.

Παρατηρήσεις
Ένα θετικό αποτέλεσμα αντιπροσωπεύει μια αριστερόστροφη γωνία από τον
άξονα x. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα αντιπροσωπεύει μια δεξιόστροφη γωνία.
ATAN2(α;β) ίσον ATAN(β/α), αλλά στη συνάρτηση ATAN2 το α μπορεί να
ισούται με 0.
Εάν τα ορίσματα x_num και y_num είναι 0, η συνάρτηση ATAN2 επιστρέφει
την τιμή σφάλματος #ΔΙΑΙΡ/0!.
Για να εκφράσετε το τόξο εφαπτομένης σε μοίρες, πρέπει να πολλαπλασιάσετε
το αποτέλεσμα επί 180/PI( ) ή να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DEGREES.

11.3.6 CEILING
Δίνει έναν αριθμό στρογγυλοποιημένο προς τα πάνω, μακρύτερα του μηδενός,
στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο που εσείς καθορίζετε. Για παράδειγμα, αν δεν
θέλετε να χρησιμοποιείτε δραχμές στις συναλλαγές σας, και η τιμή ενός
προϊόντος σας είναι 936 Δρχ, χρησιμοποιήστε τον τύπο =CEILING(936;10) για
να στρογγυλοποιήσετε τις τιμές στο επόμενο δεκάρικο.

Σύνταξη
CEILING(number;significance)

Number είναι η τιμή που θέλετε να στρογγυλοποιήσετε.
Significance είναι το πολλαπλάσιο με βάση το οποίο θέλετε να γίνει η
στρογγυλοποίηση.

Παρατηρήσεις
Εάν ένα από τα ορίσματα δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση CEILING δίνει την
τιμή σφάλματος #TIMH!.
Ανεξάρτητα από το πρόσημο του αριθμού, μία τιμή στρογγυλοποιείται προς τα
πάνω, όταν αναπροσαρμόζεται μακρύτερα του μηδενός. Εάν ο αριθμός είναι
ακριβές πολλαπλάσιο του ορίσματος σημαντικότητα, τότε δεν γίνεται
στρογγυλοποίηση.
Εάν τα ορίσματα αριθμός και σημαντικότητα έχουν διαφορετικά πρόσημα, η
συνάρτηση CEILING δίνει την τιμή σφάλματος #ΑΡΙΘ!.

11.3.7 COS
Δίνει το συνημίτονο της δεδομένης γωνίας.

Σύνταξη
COS(number)
Number είναι η γωνία σε ακτίνια της οποίας θέλετε το συνημίτονο.

Παρατηρήσεις
Εάν η γωνία είναι σε μοίρες, πρέπει να την πολλαπλασιάστε επί PI()/180 ή να
χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση RADIANS για να την μετατρέψετε σε ακτίνια.

Παράδειγμα
Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο
εργασίας.

11.3.8 COSH
Δίνει το υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού.

Σύνταξη
COSH(number)
Number είναι οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός, του οποίου θέλετε να βρείτε
το υπερβολικό συνημίτονο.

Παρατηρήσεις
Ο τύπος για το υπερβολικό συνημίτονο είναι:

11.3.9 EXP
Δίνει τη σταθερά e υψωμένη σε δύναμη. Η σταθερά e ισούται με
2,71828182845904 και αποτελεί τη βάση του φυσικού λογαρίθμου.

Σύνταξη
EXP(number)
Number είναι ο εκθέτης που εφαρμόζεται στη βάση e.

Παρατηρήσεις
Για να υπολογίσετε δυνάμεις άλλων βάσεων, χρησιμοποιήστε τον τελεστή
ύψωσης σε δύναμη (^).
Η συνάρτηση EXP είναι το αντίστροφο της συνάρτησης LN, του φυσικού
λογαρίθμου ενός αριθμού.

11.3.10 FACT
Δίνει το παραγοντικό ενός αριθμού. Το παραγοντικό ενός αριθμού ισούται με
1*2*3*...*αριθμός.

Σύνταξη
FACT(number)
Number είναι ο μη αρνητικός αριθμός, του οποίου θέλετε να υπολογίσετε το
παραγοντικό. Εάν το όρισμα number δεν είναι ακέραιος, τα δεκαδικά ψηφία
περικόπτονται.

11.3.11 FLOOR
Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω, στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο που
εσείς καθορίζετε.

Σύνταξη
FLOOR(number;significance)
Number είναι η αριθμητική τιμή που θέλετε να στρογγυλοποιήσετε.
Significance είναι το πολλαπλάσιο, στο οποίο θέλετε να γίνει η
στρογγυλοποίηση.

Παρατηρήσεις
Εάν ένα από τα δύο ορίσματα δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση FLOOR δίνει
την τιμή σφάλματος #TIMH!.
Εάν τα ορίσματα number και significance έχουν διαφορετικά πρόσημα, η
συνάρτηση FLOOR δίνει την τιμή σφάλματος #ΑΡΙΘ!.
Ανεξάρτητα από το πρόσημο του αριθμού, μία τιμή στρογγυλοποιείται προς τα

κάτω, αναπροσαρμοζόμενη μακριά από το μηδέν. Εάν το όρισμα number είναι
ακριβές πολλαπλάσιο του ορίσματος significance, τότε δεν γίνεται
στρογγυλοποίηση.

11.3.12 LOG
Δίνει το λογάριθμο ενός αριθμού, με τη βάση που καθορίζετε.

Σύνταξη
LOG(number;base)
Number είναι ο θετικός πραγματικός αριθμός, του οποίου θέλετε το λογάριθμο.
Base είναι η βάση του λογαρίθμου. Εάν παραλειφθεί το όρισμα base, θεωρείται
ίσο με 10.

11.3.13 PI
Αποδίδει τον αριθμό 3,14159265358979, τη μαθηματική σταθερά π, με ακρίβεια
15 ψηφίων.

Σύνταξη
PI

11.3.14 ROUND
Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον δεδομένο αριθμό ψηφίων.

Σύνταξη
ROUND(number;num_digits)
Number είναι ο αριθμός που θέλετε να στρογγυλοποιήσετε.
Num_digits καθορίζει τον αριθμό των ψηφίων, στα οποία θέλετε να
στρογγυλοποιήσετε τον αριθμό.

Παρατηρήσεις
Εάν το όρισμα num_digits είναι μεγαλύτερο του μηδενός, τότε ο αριθμός
στρογγυλοποιείται στον δεδομένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων.
Εάν το όρισμα num_digits είναι 0, τότε ο αριθμός στρογγυλοποιείται στον
πλησιέστερο ακέραιο.
Εάν το όρισμα num_digits είναι μικρότερο του μηδενός, τότε ο αριθμός
στρογγυλοποιείται στον δεδομένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων, αριστερά της
υποδιαστολής.

11.3.15 SIGN
Καθορίζει το πρόσημο ενός αριθμού. Δίνει 1 αν ο αριθμός είναι θετικός, 0 αν ο
αριθμός είναι 0 και -1 αν ο αριθμός είναι αρνητικός.

Σύνταξη
SIGN(number)
Number είναι οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός.

11.3.16 SIN
Δίνει το ημίτονο της δεδομένης γωνίας.

Σύνταξη
SIN(number)
Number είναι η γωνία σε ακτίνια, της οποίας θέλετε το ημίτονο.

Παρατήρηση
Εάν το όρισμα είναι σε μοίρες, πρέπει να το πολλαπλασιάσετε επί π()/180 ή να
χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση RADIANS, για να το μετατρέψετε σε ακτίνια.

11.3.17 SINH
Δίνει το υπερβολικό ημίτονο ενός αριθμού.

Σύνταξη
SINH(number)
Number είναι οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός.

Παρατήρηση
Ο τύπος του υπερβολικού ημίτονου είναι:

11.3.18 SQRT
Δίνει τη θετική τετραγωνική ρίζα του δεδομένου αριθμού.

Σύνταξη
SQRT(number)
Number είναι ο αριθμός, του οποίου θέλετε την τετραγωνική ρίζα.

Παρατήρηση
Εάν το όρισμα number είναι αρνητικός αριθμός, η συνάρτηση SQRT δίνει την
τιμή σφάλματος #ΑΡΙΘ!.

11.3.19 TRUNC
Περικόπτει τα δεκαδικά ψηφία ενός αριθμού.

Σύνταξη
TRUNC(number;num_digits)
Number είναι ο αριθμός του οποίου θέλετε να περικόψετε τα δεκαδικά ψηφία.
Num_digits είναι ο αριθμός των δεκαδικών ψηφίων που θα παραμείνουν μετά
την περικοπή. Η προεπιλεγμένη τιμή του ορίσματος num_digits είναι 0 (μηδέν).

Παρατήρηση
Οι συναρτήσεις TRUNC και INT είναι παρόμοιες, καθώς αποδίδουν και οι δύο
ακέραιο αριθμό. Η συνάρτηση TRUNC αφαιρεί το δεκαδικό μέρος του αριθμού,
ενώ η συνάρτηση INT στρογγυλοποιεί τον αριθμό προς τα κάτω, στον
πλησιέστερο ακέραιο, με βάση το δεκαδικό μέρος του αριθμού. Η συνάρτηση
INT διαφέρει από την TRUNC μόνο στο χειρισμό των αρνητικών αριθμών: Ο
τύπος TRUNC(-4,3) δίνει την τιμή -4, ενώ ο τύπος INT(-4,3) δίνει την τιμή -5,
γιατί το -5 είναι ο πλησιέστερος ακέραιος προς τα κάτω.

11.4 Εγκατάσταση SQL Server
Αν δεν υπάρχει εγκατεστημένος SQL Server 2005 ή νεώτερος τότε πρέπει να
προηγηθεί η εγκατάσταση του SQL Server ούτως ώστε να είναι δυνατή η
καταχώρηση των δεδομένων του ExtrAXION σε αυτόν. Η έκδοση SQL Server
2005 Express edition διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα της Microsoft
www.microsft.com πιο συγκεκριμένα από τη θέση:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=184.

Για 64 bit συστήματα επιλέξετε το 1ο αρχείο:
SQLEXPR.EXE
54.8 MB
Για 32 bit συστήματα επιλέξετε το 4ο αρχείο:
SQLEXPR32.EXE
35.9 MB
1. Αν έχετε στην εταιρία σας κεντρικό Η/Υ (server) συνιστάται να κάνετε την
εγκατάσταση του SQL Server στον κεντρικό Η/Υ για να είναι δυνατή η
κεντρική διαχείριση της βάσης δεδομένων του προγράμματος.
2. Αν δεν έχετε κεντρικό Η/Υ ή αν έχετε μεν κεντρικό Η/Υ αλλά θέλετε να
εργάζεσθε και εκτός του εταιρικού δικτύου πχ. σε φορητό Η/Υ στο εργοτάξιο,
τότε εγκαταστήστε τον SQL Server στον δικό σας Η/Υ.
Αποθηκεύστε στο δίσκο σας το αρχείο, αποσυμπιέστε το και τρέξτε το για να
αρχίσει η εγκατάσταση.
Ακολουθείστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο παράθυρο του οδηγού
εγκατάστασης για να εγκατασταθεί ο SQL Server Express 2005 στον
υπολογιστή σας.
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαγωγής των φακέλων,

εμφανίζεται το παράθυρο που περιέχει την άδεια χρήσης τελικού χρήστη
λογισμικού της Microsoft. Αφού διαβάσετε το κείμενο και εφόσον συμφωνείτε,
επιλέξτε αποδοχή των όρων (I accept the licensing terms and conditions) και
πιέστε Next.

Εγκαταστήστε τους φακέλους υποστήριξης του SQL Server 2005 πιέζοντας
Next.

Για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση πιέστε Next.

Πατήστε Next.

Και περιμένετε.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται καταχωρήστε το όνομα χρήστη και τον

οργανισμό όπου ανήκετε και πιέστε Next για να συνεχίσετε.

Πιέστε Next.

Επιλέξτε Mixed Mode (Windows Authentication and SQL Server
Authentication) και στο πεδίο password πληκτρολογήστε ως κωδικό πρόσβασης
στον SQL Server τον αριθμό 7, και επιβεβαιώστε τον επαναπληκτρολογώντας 7
και πιέστε Next.

Αφήστε το προεπιλεγμένο κουτί ελέγχου Enable User Instances και πιέστε Next.

Χωρίς να είναι επιλεγμένα τα κουτιά ελέγχου του Error and Usage Report
Settings πιέστε Next για να συνεχίσετε.

Για να ξεκινήσει η εγκατάσταση πιέστε Install.

Πιέστε Next.

Τέλος ολοκληρώστε την διαδικασία εγκατάστασης του SQL Server 2005
πιέζοντας Finish.

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση μπορεί να χρειασθεί να κάνετε
επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
Τέλος, στην περίπτωση που θέλετε να τρέχετε το ExtrAXION από άλλο Η/Υ στο
δίκτυο θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τις απομακρυσμένες συνδέσεις για τον SQL
Server, προκειμένου να μπορείτε να συνδεθείτε με αυτόν από έναν
απομακρυσμένο υπολογιστή. Οδηγίες για τη διαδικασία που πρέπει να
ακολουθήσετε μπορείτε να βρείτε στο site της Microsoft
http://support.microsoft.com/kb/914277/en.
Το προεπιλεγμένο όνομα που αποκτά ο SQL Server είναι:
ΟΝΟΜΑ_ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ\SQLEXPRESS
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