
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όλα έχουν να κάνουν με τα φώτα και τον ρεαλισμό στο νέο ARCHLine.XP LIVE 2022! 

Ρίξτε μια ματιά στις πιο ενδιαφέρουσες νέες δυνατότητες του ARCHLine.XP LIVE 
2022! 

 

Γραμμικός φωτισμός 

Μπορείτε να προσθέσετε γραμμικές πηγές φωτός στο μοντέλο σας, όπως ταινίες LED 
με χωνευτό φωτισμό για να μετατρέψετε το σχέδιό σας σε μια πραγματικά υπέροχη 
εικόνα. Αυτές οι πηγές φωτός υποστηρίζουν κάθε είδους παραμέτρους που πρέπει 
να προσαρμοστούν, όπως το μέγεθος, το χρώμα, η έντασή τους, ακόμη και ο ίδιος ο 
λαμπτήρας. Σε σύγκριση με την κλασική απόδοση που βασίζεται στη CPU, το LIVE 
παρέχει φωτορεαλισμό σε πραγματικό χρόνο και επιπλέον την τροποποίηση 
γραμμικών φώτων. 

 

Εισαγωγή φωτισμού 

Μπορείτε να τοποθετήσετε φώτα στις τρισδιάστατες σκηνές σας τα οποία θα βρείτε 
ως έτοιμα προς χρήση αντικείμενα έτσι ώστε να δημιουργήσετε εκπληκτικό φωτισμό. 
Μπορείτε να τα εισάγετε είτε ως φωτισμό οροφής, είτε ως άλλο είδος φωτισμού. 
Μπορείτε ακόμη και να απενεργοποιήσετε την ορατότητα της ίδιας της πηγής φωτός, 
γεγονός που καθιστά αυτό το εργαλείο ιδανική επιλογή όταν θέλετε να προσθέσετε 
μόνο βοηθητικά φώτα. 

 

Υποστήριξη ακίνητης εικόνας σε animation 

Εάν θελήσετε να προσθέσετε μια ακίνητη εικόνα σε βίντεο που έχετε δημιουργήσει, 
έχετε το ARCHLine.XP LIVE 2022 για να το πετύχετε. Οποιαδήποτε εικόνα, είτε είναι 
ένα λογότυπο, είτε ένας τίτλος, ή μια ακίνητη εικόνα του μοντέλου σας, μπορεί να 
προστεθεί στο βίντεο και να ενταχθεί στο αρχείο σας πολύ εύκολα. 
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Αυτόματος διακόπτης φώτων 

Τα τεχνητά φώτα τα οποία περιέχονται σε βίντεο μπορούν πλέον να αντιδρούν στην 
εναλλαγή ενός πλήρους κύκλου ημέρας/νύχτας. Αυτό σημαίνει πως μπορούν να 
ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται αυτόματα με βάση την ώρα της ημέρας. 

 

Περιστρεφόμενοι τροχοί αυτοκινήτου 

Τα αυτοκίνητα που περιλαμβάνονται στην ενσωματωμένη βιβλιοθήκη του 
προγράμματος παρουσιάζονται πιο ρεαλιστικά χάρη στην αυτόματη διαχείριση της 
περιστροφής των τροχών τους, η οποία ταιριάζει με την ταχύτητα του οχήματος. 

 

Σύρετε και αποθέστε (drag and drop) 

Μπορείτε να εισαγάγετε αρχεία υποστηριζόμενων τύπων απλά σύροντας και 
αποθέτοντας το αρχείο από την Εξερεύνηση αρχείων των Windows στην εφαρμογή 
ARCHLine.XP LIVE. Η εισαγωγή αρχείων δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη! 

 

Αναβαθμισμένη εισαγωγή FBX αρχείων 

Η εισαγωγή FBX αρχείων έχει βελτιωθεί για την καλύτερη απόδοση του υλικού, της 
υφής, καθώς και του πλέγματος του. 

 

Αυτόματη διαχείριση πόρων ενέργειας 

Το ARCHLine.XP LIVE που εκτελείται σε ελαχιστοποίηση στον υπολογιστή δεν απαιτεί 
πολλούς πόρους ενέργειας, χάρη στη δυνατότητα αυτόματης διαχείρισης ενέργειας 
που είναι ενσωματωμένη στην εφαρμογή. Όταν είναι αδρανές, το λογισμικό μειώνει 
αυτόματα τα FPS σχεδόν στο 0, σταματά τις κινούμενες εικόνες, τα βίντεο και τον ήχο. 
Όταν το χρησιμοποιούμε ξανά, επαναφέρονται όλες οι δυνατότητες του και 
χρησιμοποιεί τους μέγιστους διαθέσιμους πόρους του υπολογιστή σας.  

 

Διαχείριση άδειας χρήσης βάσει λογαριασμού χρήστη 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την άδεια χρήσης ARCHLine.XP LIVE είτε με άδεια 
εκτός σύνδεσης είτε με διαδικτυακή άδεια. Είναι πολύ απλό να χρησιμοποιήσετε τις 
άδειές σας οπουδήποτε, εφόσον διαθέτετε έναν διαδικτυακό λογαριασμό. 

 

  



 
 

  4 

Βελτιώσεις 

Εισαγωγή μοντέλου 

Το περιεχόμενο που εισάγεται εστιάζεται αυτόματα μετά την εισαγωγή. 

Animation 

Η διαχείριση των κινούμενων εικόνων σε κάθετη ανύψωση και των κινούμενων 

αντικειμένων σε μια ομάδα ενισχύεται περαιτέρω. 
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