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Hoşgeldiniz 
Sayın kullanıcımız, 

Allplan 2013 – anything else is work! Bu sloganla sizlere AEC 

endüstrisinin bu günü ve geleceği için hazırlanmış bir yazılım 

sunmaktayız. 30’dan fazla yeni özelliği ile Allplan 2013 sizlere, 

globalleşen ve iletişim üzerine kurulu günümüz iş ortamında , yapı 

projelerinizi başarıyla gerçekleştirmeniz için gerek duyduğunuz her şeyi 

sağlamaktadır. 

İlk göze çarpan yeni özellikler içerisinde web tabanlı, online bir 

platform olan Allplan Exchange kullanılarak dijital pafta paylaşımı 

bulunmaktadır. Diğer altı çizilecek özellikler içerisinde Allplan içerisine 

direkt entegre Connect paleti, yeni "global illumination" render metodu 

ve gölgeli saklı çizgi hesaplamaları bulunmaktadır. Ek olarak, optimize 

edilmiş ilişkili görünümler, donatı etiketleme ve parametrik objeler 

(ParaObjeler) sayılabilir.  

Allplan 2013 ile, esas gerekene odaklanabilirsiniz: vizyonunuzu hayata 

geçirmeye.  

Çalışmalarınızda başarılar dileriz, 

 

Nemetschek Allplan Systems GmbH 

 

Bu dokümanın Türkçe tercümesi Mim. Fatih Gündoğdu tarafından 

hazırlanmıştır. 
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Allplan kullanıcı arayüzü 

yenilikleri 
Allplan'ın kullanıcı arayüzü, yerini, yıllardır kullanılan renkli, Windows 

tabanlı arayüzü yerine yeni bir tasarıma bıraktı. Yeni kullanıcı arayüzü, 

daha hafif ve daha az yorucu renkler kullanmaktadır - sonuçta, önemli 

olan yaptığınız çalışmanın kendisidir.  

Kullanılan ana rekler gri ve mavinin tonlarıdır. İşlem ve 

modifikasyonların vurgulanmasında kırmızı renkleri görebilirsiniz. Açık 

gölgelemeler, ikonları ayrıştıran bir görünüm sağlar.  
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Grafik bileşenler, genel görünüm 

Yeni ikonları oluşturan bileşenler sizlere önceki Allplan 

versiyonlarından tanıdık gelecek pek çok unsur kullanmaktadır – gene 

de bir miktar değiştirilmiş ve daha hafif renkler kullanmaktadırlar.  

Aşağıda en önemli elemanların bir genel görünümünü bulabilirsiniz: 
 

Eleman Anlamı Örnekler 

 

Seçenekler (tüm program 

için)  Seçenekler (tüm sayfalar içerilecek şekilde Seçenekler 

diyalog kutusunu açar)  

 Nokta yakalama seçenekleri  

 İz takibi seçenekleri  
(Seçenekler diyalog kutusundaki tekil sayfaları açar) 

 

Ayarlar (ayrı modüller, 

araçlar veya diyalog 

kutuları için) 

 Ayar Sayfası 

 Yüzey Ayarları 

 

Parametreler, özellikler 

(elemanlar için)   Arazi Noktası 

 

Düzenleme, değiştirme 
 Metin Düzenle 

 Çizgi Bük 

    

Parametreler+düzenleme 

kombinasyonları   Mimari Özellikleri Değiştir  

 Yazı Parametrelerini Değiştir 

 

Ekleme 
 Diğer Paftaları Ekle 

 Akıllı Sembol Eşleyenlerine Geometrik Elemanlar Ekle  

 

Kesme, ayırma 
 Alan Kullanarak Kes 

 Ölçü Çizgisi Ayır  
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Dönüştürme 
 Çokluçizgi, Eğriçizgi Dönüştür  

 Harf Boyutu Değiştir  

 

Bağlama, birleştirme 
 Çizgileri Çokluçizgiler Oluşturmak İçin Birleştir  

 Yazı Satırlarından Paragraf Oluştur 

 

Patlatma 
 Çoklu Çizgileri Çizgi Parçalarına Ayır  

 Paragraf Patlat 

 

Doküman, çizim dosyası 
 Lejant  

 Dokümanlar Arasında Eleman Kopyala, Taşı 

 

Güncelleme, tazeleme 
 3B Görünüm Yenile  

 Tazele  

 

Veri Gönderme 
 IFC Verisi Gönder 

 Obje Yöneticisi Verisi Gönder  

 

Veri Alma 
 IFC Verisi Al 

 Nokta Dosyası Al, Gönder  

 

Silme, kaldırma 
 Çift Çizgileri Sil  

 Ölçü Çizgisi Noktası Sil  

 

Yerleştirme 
 Dokümana Bilgiyi Etiket Olarak Yerleştir  

 Pafta Elemanları 

 

Gösterme, gizleme 
 Ölçü Yazısı Göster, Gizle  

 Birleşimleri Göster/Gizle 
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Otomatik özellikler 
 Otomatik Ölçülendirme 

 Otomatik Oda  

 

Yönetim 
 Etiket Stillerini, Lejantları Yönet  

 Proje Rehberi - Yönetim 

 

Filtre 
 Kaleme Göre Filtrele 

 Bina Dönüşüm Kategorisine Göre Filtrele 

 

Katalog 
 Akıllı Sembol Kataloğu  

 Kütüphaneden Al 

 

Arama, bulma 
 Elemanları Bul 

 Bul 
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Özelleştirme 

Allplan kullanıcı arayüzünü gereksinimleriniz doğrultusunda 

özelleştirmeniz için yeni seçenekler bulunmaktadır. Bir paleti farenin 

sağ tuşu ile tıklayın ve kısayol menüsünden özelleştir... seçeneğini seçin 

veya Araçlar menüsünü seçip Özelleştir... seçeneğini tıkayın. 

Renk şeması ve ikon tasarımı 

Özelleştir sekmesi, Renk şeması ve ikon tasarımı alanında, Allplan ve 

Windows arasında tercih yapabilirsiniz. Windows seçili olduğunda, 

Windows ayarları, Allplan'ın kullanıcı arayüzünü, paletlerin arka plan 

renkleri ve diyalog kutuları da dahil olacak şekilde etkiler. Ek olarak, 

diyalog kutuları çerçeveleri daha geniş olur ve diyalog kutularındaki 

tuşlar farklılık gösterirler. 

Renk şemasının değiştirilmesi Allplan’ın bir sonraki başlatılmasında 

etkisini gösterir. 

 

İkonlar arasındaki mesafe  

Paletler sekmesinde, Araçlar paletindeki ikonlar arasındaki mesafeyi 

ayarlayabilirsiniz. Bu sadece, İkonlar + yazı seçili değilse kullanılabilir. 
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Yeniden tasarlanan sihirbazlar 

Allplan’da kullanılan sihirbazlar yeniden tasarlanmış ve IBD sihirbazları 

ve Connect paleti ile uyumlu olacak şekilde ayarlanmışlardır. 

Allplan grubu, 2B’den 3B’ye, kesitlerden mimariye kadar tüm unsurları 

kapsayacak sihirbazlar sağlar.  
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Genel yeni özellikler 

Windows uyumlu klasör strüktürü 

Allplan 2013 içerisindeki klasör yapısı, Windows 7 içerisindeki klasör 

yapısı ile uyumlu şekilde ayarlanmıştır. Örneğin, program tarafından 

değiştirilmesine izin verilen veri, artık, programlar klasöründe 

bulunmamaktadır. Bu sayede, Allplan, Windows’un standart 

klasörlerine yüklenebilir ve Allplan yönetici haklarına gerek 

duyulmaksızın çalıştırılabilir. 

En önemli değişiklikler: 

 Tek program kullanan her Allplan kullanıcısı için ayrı bir kullanıcı 

klasörü sağlanmaktadır. Önceki versiyonlarda, tüm kullanıcıların 

aynı klasörü kullanmaları gerekiyordu. 

 Artık \ETC klasörünü, genel program verisi barındıran klasörde 

bulabilirsiniz. 

 Bir yükseltme yüklemesi yaptığınızda \ETC ve \USR klasörlerinin 

içerikleri yeni konumlarına taşınırlar. 

Yeni versiyona geçiş yaptığımda klasör ve dosyalarımı nerede 

bulabilirim? 
 

  
 

 

Önceki versiyonlarda klasör ismi ve yolu Allplan 2013 içerisinde klasör isim ve yolu 

C:\Program Files\Nemetschek\Allplan\Prg C:\Program Files\Nemetschek\Allplan\Prg 

C:\Program Files\Nemetschek\Allplan\Etc C:\ProgramData\Nemetschek\Allplan\2013\Etc\ 

C:\Program Files\Nemetschek\Allplan\Usr\Local C:\Users\user_name\Documents 

 
  

 

Servisler uygulamasından klasörlere erişim 

Windows uyumlu klasör yapısına hızla erişebilmeniz için, Servisler 

uygulamasının Servis menüsündeki Windows Explorer komutu için 

yeni seçenekler bulunmaktadır: artık, bir Allplan yüklemesinin tüm ana 
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klasörünü açabilirsiniz. Tüm klasörlerin tek bir tıklama ile açılabilmesi 

bile mümkündür.  
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Doğal 64-bit desteği 

Allplan, 64-bit işletim sistemi ile tüm hafızanın kullanılabilmesine 

olanak sağlayan 64-bit desteği özelliğine sahiptir. 

Allplan DVD’niz ve internette iki kurulum bulacaksınız: biri 32-bit 

sistemler diğeri 64-bit sistemler için. 32-bit bir Allplan versiyonunun 

64-bit versiyona yükseltilmesi mümkündür. Ancak, 64-bit bir versiyonu 

32-bit bir versiyon kullanarak yükseltemezsiniz. 

 

Not: Lütfen yükleme işlemine başlamadan önce hangi Allplan 

versiyonuna gerek duyduğunuzu belirleyin. 32-bit ve 64-bit versiyonlar 

arasında geçiş yapmak kolay değildir: yeniden yükleme yapmadan önce 

daima programı sistemden kaldırmanız gerekir.  
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Allplan Hakkında’yı seçtiğinizde, hangi versiyonun yüklenmiş 

olduğunu görebilirsiniz. 32-bit bir Allplan versiyonunu 64-bit versiyona 

yükseltebilirsiniz. 

 

64-bit versiyondaki sınırlamalar 

 Sketchup verisi direkt gönderilemez veya alınamaz 

 CINEMA 4D R6 verisi gönderilemez 

 Maxwell formatı bulunmamaktadır 

 Allfa FM Manager ile bağlantı kurulamaz 
 

Ayrı gönderilen IBD  

32-bit ve 64-bit işletim sistemi kurulumları nedeniyle, Allplan DVD’si 

içerisinde yeterli yer bulunmamaktadır. Bu nedenle, Allplan 2013 IBD 

paket ve dokümanları ayrı bir veri ortamında sağlanmaktadır.  
 

Allplan Connect İçinde 'Allplan 2013 IBD Bina Dönüşümü' paketi 

Allplan 2013 DVD’si, Allplan ile birlikte gelen Bina Dönüşümü İçin 

Allplan 2013 IBD CAD Verisi paketini artık içermemektedir. Bu paketi 

Allplan Connect (https://www.allplan-connect.com) - Destek – 

İndirmeler bölümünden indirebilirsiniz.  

Bina Dönüşümü İçin Allplan 2013 IBD CAD Verisi paketini 

kullanarak çalışabilmek için, onu, ayrı olarak yüklemeniz 

gerekmektedir.  

Allplan’ı güncel versiyona yükselttiğinizde, önceki versiyonlardan gelen 

bina dönüşümü sihirbazları ETC klasöründen STD\IBD\011-IBD-

Assistenten-PIB-2012 klasörüne taşınırlar. Bina Dönüşümü 

İçin Allplan 2013 IBD CAD Verisi paketini yüklemek ve konfigüre 

etmek için, yeni bir versiyon yüklüyormuş gibi işlemleri gerçekleştirin. 

Bu, yeni bir isimle yeni bir şablon proje yüklenmesini sağlar. Önceki 

versiyonlardan gelen şablon projeler korunurlar ve Grup Ekle 

kullanılarak eklenebilirler.  
 

https://www.allplan-connect.com/
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Bina strüktüründe, pafta strüktüründe ve 

dosya grubu strüktüründe bulma ve 

değiştirme 

Artık  Bul komutunu çizim dosyaları, paftalar, dosya grupları ve 

strüktürel seviyelerin tüm isimlerini veya bölümlerini bina strüktüründe, 

pafta strüktüründe ve dosya grubu strüktüründe bulmak ve gerekiyorsa 

değiştirmek için kullanabilirsiniz. 
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Katman durumu değişikliklerini geri veya 

ileri almak 

 Katman görünürlüğü geri al, Katman görünürlüğü, 

Katman görünürlüğü ileri al komutlarını katman görünürlüğündeki 

değişiklikleri geri almak veya geri alınan değişiklikleri geri çağırmak 

için kullanabilirsiniz.  Katman görünürlüğü kullanarak, katman 

görünürlüğünde yapılan değişiklikleri görebilir ve 30 adıma kadar geri 

alabilirsiniz. Bu ayar, kullanıcı-özeldir ve her proje için ayrı 

kaydedilebilir. 

Bu fonksiyon katmanları Format araççubuğunda ve Katman diyalog 

kutusunda seçtiğinizde kullanılabilir: 

 

 

 



 

16 Seçilmiş projelerin geri, ileri alınması Allplan 2013  

Seçilmiş projelerin geri, ileri alınması 

Artık, Yeni Proje, Proje Aç diyalog kutusundan seçili projeler arasında 

geri, ileri geçiş yapabilirsiniz.  

 Geri Al ve  Git araçlarını kullanarak en son açtığınız projeler 

arasında geçiş yapabilirsiniz.  Güncel Projeler en son eriştiğiniz 

projelerin bir listesini ekrana getirir. Listeden bir proje seçebilirsiniz. 

Liste, kullanıcı-özel şekilde kaydedilmektedir. 

 

 
 

9,999 çizim dosyası 

Allplan 2013 ile birlikte 6,000 yerine 9,999 çizim dosyası kullanılabilir. 
 



 

New Features in Allplan 2013 Genel yeni özellikler 17 

 

9999 pafta 

Allplan 2013 ile birlikte 6,000 yerine 9,999 pafta oluşturabilirsiniz.  

Standart olarak, Proje bazında aç: paftalar diyalog kutusu seçim için 

ilk 1,000 paftayı ekrana getirir.  

 

Kısayol menüsü kullanarak, seçimi her zamanki gibi ancak bu defa 

9,999 pafta gösterecek kadar genişleyebilirsiniz. 
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Eleman kontrolü ve doğrultu sembollerine 

hızlı erişim 

Karmaşık çizimler veya dış konturlara yüzey elemanları atanması söz 

konusu olduğunda, kullanıcılar, çoklu çizgilerin kapalı olup 

olmadıklarını gözlemlemek için sıklıkla eleman kontrolü ve doğrultu 

sembollerini kullanırlar. Kullanıcılarımızdan gelen talep doğrultusunda, 

eleman kontrol ve doğrultu sembollerini artık, hızla kapatıp 

açabilirsiniz.  

Artık bu seçenekleri  Göster/Gizle içinde bulabilirsiniz:  

 

 Seçenekler – Masaüstü ortamı - Gösterim – Eleman işaretleyici 

kullanarak da, eleman kontrol ve doğrultu sembollerinin ekrana getirilip 

getirilmeyeceğini belirtebilirsiniz. Ek olarak, sembollerin boyutlarını ve 

referans modunda açılan dosyalarda da ekrana getirilip 

getirilmeyeceklerini tanımlayabilirsiniz.  
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Projeye ayarlı katman strüktürleri 

Yeni bir proje oluşturduğunuzda, katman strüktürlerinin standart yol 

ayarı Proje olarak ayarlanmıştır:  

 

Bunun sonucu olarak, standart katman strüktürü otomatik olarak yeni 

projeye kopyalanır. 

Ek bilgi: DWG dosyası verisi aldığınızda, yeni katmanlar büro 

standardında oluşturulurlar. Yüksek hacimli veri söz konusu olduğunda, 

yeterli sayıda boş Numara olmayabilir ve veri alımında problem 

olabilirdi. 

Katman strüktürleri proje içerisinde kaydedildiğinde, alınan katmanlar 

proje-özel katman strüktürüne kaydedilir ve büro standardından 

kopyalanan tüm katmanları da kullanma şansınız bulunur. 
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Giriş seçeneklerinde dış kontur otomatik 

tanıma 

Kapalı çokgenlerin dış hatlarını otomatik algılama için kullandığınız  

Dış hat otomatik tanıma komutu, diyalog satırından çoklu çizgi giriş 

seçenekleri içerisine taşınmıştır.  

 

Özellikle alan girişlerinde, kullanıcılar çoklu çizgi giriş araçlarındaki  

Dış hat otomatik tanıma aracını sıklıkla açıp kapatıyorlardı. Artık, bu 

işlem için diyalog satırı ve giriş seçenekleri arasında geçiş yapılmasına 

gerek duyulmayacaktır. 

Not:  Mertekler,  Kiriş (Çerçeve Konstrüksiyon: Mertekler, 

Çatı Kirişleri, Dikmeler modülü) ve  Donatı Kaydırma (Hasır 

Donatı modülü), çoklu çizgi girişi için tüm seçenekleri barındırmaz. Bu 

durumda,  Dış hat otomatik tanıma açık/kapalı komutunu diyalog 

satırından kullanmaya devam edebilirsiniz.  
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Nokta yakalama seçenekleri için kısayol 

tuşu 

Kullanıcılarımızdan gelen talep doğrultusunda, artık  nokta 

yakalama seçenekleri için bir kısayol tuşu tanımlayabilirsiniz.  

 

Araçlar menüsünü seçin, Özelleştir’i tıklayın ve kategoriyi Nokta 

girişi olarak ayarlayın. Kullanmak istediğiniz kısayol tuşunu Yeni 

kısayol kutusundan girin ve Ata’yı tıklayın>>. Kısayol tuşu girilmiş 

olur.  
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Gelişmiş çakışma kontrolü 

Önceki versiyonlarda, donatı komutları, demir donatının çakışmalarını 

kontrol edebileceğiniz komutlar içermekteydi. Artık, bu komutun 

geliştirilmiş ve bağımsız kullanılabilen bir versiyonu bulunmaktadır. 

Yeni  Çakışma Kontrolü komutunu Ek Modüller ailesinde  3B 

Modelleme modülünde bulabilirsiniz. 

Bu komutu seçili 3B objelerin, mimari objelerin, ParaObjelerin, akıllı 

sembollerin, donatıların ve/veya demir donatıların çakışma kontrollerini 

yapmak için kullanabilirsiniz. Kontrol edilmesini istediğiniz elemanları 

seçerken, filtre asistanını kullanabilirsiniz. 

Bulunan çakışmaların sayısını gösteren bir mesaj ekrana getirilir. Bu 

mesajı onayladığınızda, çakışmalar, seçim rengi kullanılarak, planda, 

izometrik görünümde ve animasyonda geçici kutularla ekrana 

getirilirler. Ayarlanmış olan kalem kalınlığı kullanılır. Eğer Renk kalem 

bağlantısı seçeneği açıksa, kutuların çiziminde 6 numaralı kalem 

kullanılır. 

İlişkili görünüm ve kesitler sadece demir donatı çakışmalarını gösterir. 

Çakışan demirler bir çarpı ile işaretlenirler. 

Komuttan çıkarken, daha sonradan değiştirebilmeniz için işaretlemeleri 

aktif çizim dosyasına kaydedebilirsiniz. Eğer bu işaretlemelere artık 

gerek duymayacaksanız, bir eleman grubu olarak silebilirsiniz. 

Çakışmaların düzeltilmesi, bu işaretlerin otomatik olarak silinmesini 

sağlamaz. 

Notlar: 

 Hasır donatılar ve dijital arazi modelleri, çakışma kontrollerine dahil 

edilmezler. 

 Program genellikle kalıbı oluşturan 3b objeler veya mimari objelerle, 

çubuk donatıların çakışmalarını kontrol etmez. 

  Seçenekler içerisinde çubuk donatının gösterimi için 

ayarladığınız çap faktörü, hesaplamada dikkate alınmaz. 
 

Connect paleti 

Connect paletini kullanarak, Allplan Connect tarafından sağlanan 

içeriğe direkt Allplan’dan erişebilirsiniz. Kullanıcı isminiz ve şifrenizi 

direkt palet içerisinden (girişler Allplan’ı kapattığınızda kaldırılırlar) 



 

New Features in Allplan 2013 Genel yeni özellikler 23 

 

veya Araçlar menüsünden Özelleştir… komutundaki Paletler sekmesi 

içerisinden (girişler kaydedilir ve korunurlar) girebilirsiniz. 
 

Seçili objelere yaklaşılması 

 Seçili elemanlara yaklaş komutu Özellikler paletinde 

bulunmaktadır. Son dönemde, kullanıcılarımızdan, büyük paftalardaki 

yazıların nasıl bulunacağına dair istekler aldık. Aşağıdaki bölüm, bu 

aracın kullanımı ile ilgili bilgi sağlamaktadır.  
 

Büyük paftalarda belirli yazıların bulunması 

Büyük paftalarda metinlerin bulunması için  Bul ve Yenile komutunu 

 Seçili Objelere Yaklaş (Özellikler paleti) ile birlikte 

kullanabilirsiniz. 

Büyük paftalarda belirli metinleri bulmak için 

1  Bul ve Yenileyi tıklayın . 

2 Yazının aranmasını istediğiniz bölgeyi, örneğin tüm paftayı seçin. 

3 Bulmak istediğiniz yazıyı girin ve onaylamak için ENTER tuşuna 

basın. 

Program, bulunan yazıyı seçer.  

4 Özellikler paletinde,  Seçili objelere yaklaş komutunu tıklayın.  

Program bulunan metine yaklaşır.  

5 Eğer değiştirmek isterseniz, şimdi yeni metni yazabilirsiniz.  
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Arayüzler 

IFC arayüzü 

Yeni nitelikler ve proje nitelikleri 

Allplan’ın Proje Ayarları içerisinde atanan nitelikler (adres, müşteri) ve 

bina karakteristikleri (deniz seviyesinden yükseklik, kat sayısı, toplam 

döşeme alanı) strüktürel seviyeler arasında dağıtılır ve IFC’ye transfer 

edilir. Bu nitelik ve bina karakteristiklerini IFC dosyası içerisinde 

transfer edebilirsiniz. Eğer olanak varsa, nitelikler karşılık gelen PSets 

içerisine kaydedilirler. 

Proje nitelikleri ek IFC-uyumlu nitelikler içermektedir (coğrafik enlem 

ve boylam, bina tipi ve benzeri gibi).  

Yeni nitelikler 

Allplan pek çok yeni nitelik sağlamaktadır. Bu niteliklerin pek çoğuna 

elemanların PSet’leri içerisinde standart değerler olarak gerek 

duyulmaktadır. Bu sayede, mimari elemanlar IFC dosyalarına IAI 

tarafından tanımlanan kurallar çerçevesinde aktarılırlar. 

Artık, özel modüller (üretici, tip vb. gibi) için nitelikleri, genel nitelik 

grupları içerisinde bulabilirsiniz. Bunun sonucunda, tüm kullanıcılar, bu 

niteliklere erişim hakkına sahip olmaktadırlar.  
 

Yeni IFC tipleri 

IFCObjectTypes’a ek olarak, bu versiyon, ek IFC-uyumlu tipler 

sunmaktadır. Bu yeni tipleri kullanarak, örneğin, bitim elemanlarını 

detaylı olarak sınıflandırabilirsiniz.  

Mimari ve 3B elemanların tiplerinin atanması ve transfer edilmesi 

Artık 3B elemanlara da IFCObjectTypes atayabilir ve bu elemanları bu 

tiplerle birlikte transfer edebilirsiniz. Bu işlem, IFC dosyaları 

içerisindeki proxy elemanların sayısını ciddi şekilde düşürür. Ek olarak, 

mimari objelere (özellikle merdivenlere) atayabileceğiniz obje tipleri 

artık orijinal obje tipleri ile sınırlı değildir. Elemanlar, atayacağınız obje 

tipleri ile transfer edilirler. Örneğin, Merdiven komutu kullanarak 

oluşturduğunuz bir rampayı, bir IFCRamp olarak transfer edebilirsiniz.  
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PSet’ler içerisinde niteliklerin transfer edilmesi 

Karşılık gelen Pset’ler içerisinde bulunmaları koşulu ile, Allplan’da 

elemanlara atadığınız tüm nitelikler, IFC dosyasında doğru yerlerine 

kaydedilirler ve bu sayede IFC nitelikleri olarak transfer edilirler. 

Sadece ek bileşen verisi Allplan nitelik seti içerisinde transfer edilir ve 

gösterilir.  
 

Geometrik değerlerin transfer edilmesi 

Elemanın kendisi tarafından veya geometrisi tarafından tanımlanan ve 

kullanıcı tarafından değiştirilemeyen nitelikler (mimari miktarlar nitelik 

grubu) IAI tarafından gerek duyulan formda transfer edilir ve IFC 

dosyası içerisindeki objelerin karşılık gelen BaseQuantities bölümü 

içerisine yazılırlar.  

Ek karakteristikler Allplan nitelikleri olarak gösterilir veya söz konusu 

elemanın özellikleri içerisinde hesaplanmış değerler olarak bulunurlar.  
 

Bitim yüzeyleri ve bitim elemanları 

Artık, bitim yüzeyleri de (döşemeler, düşey yüzeyler ve diğerleri) IFC 

dönüştürmelerine dahil edilmektedirler. Bu, bir oda ile birlikte 

tanımlanan özel ve bitim yüzeyleri için geçerlidir.  

Oda atamaları, koordinat değerlerini baz alır. Bu nedenle, bir oda 

içerisinde bağımsız olarak bulunan elemanlar da transfer işleminde bu 

odaya atanırlar (aynı çizim dosyasında bulunmaları koşulu ile). Aynısı, 

bitim elemanları (mobilya, pencere, kapı vb.) için de geçerlidir..  
 

iTWO arayüzü 

Genel olarak, bir boşluk objesi tüm ilişkilendirildiği objelerle 

kaynaştırılarak tek bir boşluk objesi oluşturur. 

Köşe pencereleri boşluk objesi olarak transfer edilirler. 
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Sürükle ve bırak işlemi ile DXF, DWG transferi 

*.dwg ve *.dxf dosyalarını daha esnek alabilirsiniz:  Seçenekler – 

Veri alma ve gönderme sayfası - DXF, DWG verisi al alanında 

kullanarak, Dosya aç diyalog kutusunun, sürükle ve bırak işlemlerinde 

ekrana getirilip getirilmeyeceğini belirleyebilirsiniz.  

 

Sürükle ve bırak işlemlerinde Dosya Aç diyalog kutusu (seçenekler) 

göster seçili olduğunda, *.dwg veya *.dxf dosyalarını alırken 

seçenekleri ayrı ayrı belirleyebilirsiniz. Bu seçenek işaretli değilse, 

program veri alma ayarlarını söz konusu dosya tipi için kaydedilmiş 

olan ayarlardan kullanır. 

Bu seçenek standart olarak kapalı durumdadır. 
 

Bitmap alanlarının DXF dosyasına gönderilmesi 

Bitmap alanları içeren dosyalar orijinal formatlarında gönderilirler. 

Önceki versiyonlarda bu sadece BMP formatı ile sınırlıydı. 
 

Sketchup verisinin geliştirilmiş veri alımı 

Sketchup verisinin Allplan’a alınması işlemi geliştirildi: Sketchup 

yüzeyleri veri alımında ayarlanabilir ve obje grupları ve bileşenler akıllı 

semboller olarak transfer edilirler. Bu işlem, Allplan’da oluşan veri 

hacmini kayda değer şekilde azaltmaktadır. 
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ParaObjeler 

ParaObjelerle çalışmak için yeni özellikler 

ParaObjelerin palette seçilmesi 

 ParaObje komutu, ParaObjeleri seçip çalışma alanına 

yerleştirebileceğiniz yeni ParaObje içerik paletini açar.  
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Hala  ParaObje Ekle komutunu ParaObjeleri Dosya Aç diyalog 

kutusunu kullanarak yerleştirmek için kullanabilirsiniz. Ancak, palet, 

tüm ParaObjelerin şematik görüntülerini de sağladığından, seçim 

işlemini kolaylaştırmaktadır. 

Üst bölümdeki alanı, klasörler arasında geçiş yapmak için 

kullanabilirsiniz: 

 Başla tuşunu Standart ve Büro arasında geçiş için 

kullanabilirsiniz. 

 Bir klasörü açmak için, farenin sol tuşu ile tıklayın. 

 Başla klasörünün farenin sağ tuşu ile tıklanması en üst hiyerarşi 

klasörünü açar. Başla klasörünün farenin sol tuşu ile tıklanması 

sizi ParaObje klasöründe en üst klasöre götürür. 
 

ParaObje yerleştirilmesi için ek komutlar 

Sembol ve akıllı sembollerde olduğu gibi, giriş seçenekleri 

ParaObjelerin yerleştirilmesinde yardımcı olan özel araçlar içerir.  

 

ParaObjelerin yerleştirilmesinde Giriş Seçeneklerinde bir grup araç 

bulunur: 
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Bunu, tutma noktasını ayarlamak için kullanabilirsiniz. 

S nokta 

Standart tutma noktasını ayarlayabilirsiniz. Burası, ParaObjeyi 

tanımlarken kullandığınız noktadır. 

 X doğrultusunda aynala 

ParaObjeyi yerleştirdiğinizde X doğrultusunda aynalanmasını 

sağlayabilirsiniz.  

 Y doğrultusunda aynala 

ParaObjeyi yerleştirdiğinizde Y doğrultusunda aynalanmasını 

sağlayabilirsiniz.  

 ParaObjeyi Tutma Noktaları Kullanarak Değiştir 

Bu seçenek açık durumdayken (bu standart ayardır), tutma noktaları 

ParaObjeyi yerleştirmenizi müteakiben ekrana getirilir. Bu tutma 

noktalarını ParaObjeyi modifike etmek için kullanabilirsiniz. Bu 

ParaObjenin bir başka eşleyenini yerleştirmek için, modifikasyon 

işlemini ESC tuşuna basarak bitirmeniz gerekir.  

Bu seçenek kapalı durumdayken, bu ParaObjenin bir eşleyenini hemen 

yerleştirebilirsiniz. ParaObjeyi istediğiniz zaman diyalog kutusunda 

veya palette değerler girerek değiştirebilirsiniz. 
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Özellikler paletinde ParaObjelerin ayarlanması 

ParaObjeleri yerleştirip değiştirdiğinizde, ayrı bir diyalog kutusu artık 

açılmamaktadır. Bunun yerine parametreler Özellikler paletinde ekrana 

getirilir.  

Bunun avantajı, ParaObjenin açılan pencerenin arkasında kalmıyor 

olmasıdır. Yapacağınız her türlü değer değişikliği eş zamanlı olarak 

çalışma alanında gözlemlenebilir. Bu nedenle, artık Uygula tuşunun 

kullanımına gerek kalmamıştır. 
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ParaObje oluşturulması için ek araçlar 

Seçim ile sıfırlama tuşu 

Yeni bir ParaObjeyi  paraObje Oluştur komutu ile 

oluşturduğunuzda, ParaObje diyalog kutusunun içinde hala en son 

yerleştirilen ParaObjenin verisi bulunur. İlk adım, yeni ParaObje için 

kutu içeriğinin temizlenmesidir. Bunu yapmak için  Sıfırla tuşunu 

tıklayın.  

 Sıfıra tuşunun tıklanması, yeni ParaObje değerlerini 

tanımlayabileceğiniz Yeni ParaObje diyalog kutusunu açar.  

 

İsim 

Yeni ParaObjenin ismini girin.  

Tip  

Yeni ParaObjenin tipini belirleyin: Obje, Kiriş, Temel, Merdiven, 

Mobilya, Kolon veya Konnektör.  

Verisi kullan  

Bu seçeneği kullanarak, Geçerli SMT verisini - ParaObje Editöründe 

gösterilmekte olan ParaObje – kullanabilir veya diyalog kutusuna bir 

SMT dosyası alabilirsiniz. 

Dosya  

SMT dosyası verisi kullan seçildiğinde, diyalog kutusuna aktarılacak 

ParaObjeyi içeren klasörü tanımlayabilirsiniz.  
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Kullan  

Seçili ParaObjenin hangi bileşenlerinin ParaObje Editörü: Parametre 

listesi, Skriptler, kaynaklar ve/veya Ayarlar içerisine aktarılacağını 

belirleyebilirsiniz.  
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ParaObje Ayarları diyalog kutusundaki yeni seçenekler 

Paraobje Editöründe sağ altta bulunan  ParaObje Ayarlarının 

tıklanması ParaObjenin ayarlarını belirleyebileceğiniz Ayarlar diyalog 

kutusunu ekrana getirir.  

Bu diyalog kutusuna bazı ayarlar ekledik. 

 

Yeni ayarların genel görünümü 

Değer listesine göre otomatik güncelle (standart olarak aktif) 

Bu ayar, girdiğiniz değerleri etkiler. Kapalı durumdayken, skript 

içerisindeki yanlış değerler diyalog kutusunda kırmızı olarak ekrana 

getirilirler. Açık durumdayken, yanlış değerler bir sonraki olası değere 

otomatik olarak düzeltilirler.  

... 

Dosyayı klasörde kaydet  
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ParaObjenin kaydedileceği klasörü seçin. Alt skriptler bu klasörle ilişkili 

olacak şekilde kaydedilirler. Bitmap klasörü resim dosyalarını 

barındıran Bitmaps klasörünün yolunu gösterir.  

... 

Sayılabilir alt objelere izin ver (sadece ParaObje Editöründe) 

Bu ayar, bileşenlere sahip ParaObjelerin nasıl analiz edilebileceğini 

kontrol eder. Eğer bir ParaObje birkaç akıllı sembolden oluşuyorsa (örn. 

Sandalyeleri olan bir masa) ve skript sandalyeler için CALL_OBJ 

komutunu barındırıyorsa, rapor, sandalye sayısını da gösterir.  

Hızlı Yerleşim (diyalog kutusu olmaksızın) (sadece ParaObje 

Editöründe) 

Bu seçenek açıkken, bir ParaObjeyi yerleştirdiğinizde, diyalog 

kutusundaki değerlere müdahale edemezsiniz. Skript içerisinde 

tanımlanan standart değerler kullanılır. Değişiklikler daha sonradan 

gerçekleştirilebilir.  

Rölatif yükseklik (sadece ParaObje Editöründe) 

Akıllı sembollerde olduğu gibi, ParaObjelere de bir yükseklik ayarı 

atanabilir. ParaObjenin alt seviyesinin  Üst düzlem,  Alt düzlem 

veya bir  Mutlak yükseklik ayarı ile ilişkilendirilebilirler. Düzleme 

bir mesafe ile öteleme veya mutlak yüksekliği veri giriş kutusundan 

yapabilirsiniz.  

Bağla (Sadece ParaObje Editöründe) 

Akıllı sembollerde olduğu gibi, ParaObjeler içerisine yerleştirildikleri 

elemanla ilişkilendirilebilirler. Bu, daha sonradan yapılacak 

raporlamalar için önemlidir. 

Aşağıdaki ayarlar bulunmaktadır: 

- Oda  

- Çatı kaplaması  

- Tavan  

- Döşeme  

- Yok  

Değerlendir (sadece ParaObje Editöründe) 

Akıllı sembollerde olduğu gibi, bitim özelliklerini de içeren bir odaya 

yerleştirilen ParaObjenin animasyon ve kesitlerde nasıl ekrana 

getirileceğini belirleyebilirsiniz. 
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Aşağıdaki ayarlar bulunmaktadır: 

- Döşeme 
ParaObje döşemenin yüksekliğine adapte olur. 

- Tavan 
ParaObje tavanın yüksekliğine adapte olur. 

- Yok 
ParaObje bitim özelliklerine adapte olmaz. 

 

 

 

 

 
 

Skript parçalarının kullanımı 

Artık, bir skriptin parametrelerini başka bir skript içerisinde 

kullanabilirsiniz. Tüm yapmanız gereken parametreleri kaydetmek ve 

onları bir başka skripte eklemek olacaktır.  
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ParaObjeler için daha fazla yeni özellik 

En son ayarlanan parametreler korunurlar 

Bir ParaObjeyi yerleştirirken yaptığınız değişiklikler (boyut, yüzey rengi 

vb. gibi) korunur ve bu ParaObjeyi bir sonraki seçiminizde sunulurlar.  

Bu, Allplan felsefesini yansıtmaktadır: bir komuta eriştiğinizde, en son 

seçilen ayarlar aktif durumdadır (örneğin, duvar kalınlığı, malzeme, 

yükseklik). 

Değiştirilen ayarlar geçici klasöre kaydedilirler. Standart ayarları elle 

veya cleanstd (destek aracı) kullanarak silebilirsiniz. 

Geliştirilmiş kısayol menüsü 

Eşleştirme 
 

Allplan ParaObje Skriptindeki yeni 

komutlar 

Allplan paraObje skripti bir grup yeni komut ve seçenekler 

sağlamaktadır. Geliştirmeler özellikle mühendislik elemanları 

oluşturulması ve bir ParaObjenin özelliklerinin palette ekrana getirilmesi 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Değişikliklerin tam listesini Yardım 

dosyalarında bulabilirsiniz. Lütfen "Allplan SmartParts Script Language 

- Changes in Version 2013" bölümünü okuyun. 
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Mühendislik için betonarme bileşenler 

Standart, bitmemiş strüktür ve betonarme klasörlerinden erişebileceğiniz 

ParaObje paleti, Mühendislik ailesindeki yeni  Betonarme bileşen 

modülünde de bulunmaktadır.  Betonarme Bileşen komutunu seçin. 

Ek olarak, bu yeni modül, ölçülendirilmiş görünüşlerle, ilişkilendirilmiş 

bir lejant, betonarme bileşenler için etiket stilli bir başlık bloğu içeren 

 Eleman Planı komutunu sağlamaktadır. 
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Mimari 

Sakli çizgi görüntülerde ışık ve gölge 

Kesitlerdeki yeni gösterim seçeneklerini hem mimari hem mühendislik 

alanlarında kullanabilirsiniz: artık, izometrik ve cephe görünümlerinde 

ışık ve gölgeleri hesaplatabilirsiniz. Bu görüntülerde oluşturulan 

aydınlatma gerçek güneş çalışması değil, onun yerinde, belirlediğiniz 

değerlerle serbest bir şekilde sunumlar oluşturmanızı sağlayacak 

çalışmalardır.  

Yüzey elemanlarının gösteriminden tanıdığımız seçeneklerle, Allplan 

çizimlerinizi zenginleştirecek pek çok yeni seçenek sağlamaktadır. 

Önceki versiyonlarda, bu özel efektleri elde etmek için sıklıkla ayrı 

çizim dosyaları kullanmanız gerekiyordu.  

Bu seçenekleri bina strüktüründen alınan elemanlar için de 

kullanabilirsiniz. 

 

Doku ve gölgelerle cephe  

 

Boya ve gölgelerle cephe 
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Çizgi ve gölgelerle cephe 
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Saklı çizgi görüntüler için parametreler 

Saklı çizgi görüntülerde ışık ve gölgelerin kontrolü için, aşağıdaki yeni 

parametreleri kullanabilirsiniz: 

 

Işığı değerlendir 

Işığı değerlendir ayarını seçtiğinizde, saklı çizgi görüntüdeki ışıklar 

Görünümde Işık Açısı ve Görünür eksene ışık açısı ayarları göz 

önünde bulundurularak hesaplanırlar. Bu bir güneş çalışması değildir; 

ışık durumu idealleştirilmiştir.  

Görünümde Işık Açısı (sol / sağ) kullanarak ışığın görünümdeki açısını 

tanımlayabilirsiniz. 

Görünür eksene ışık açısı (gölge uzunluğu) kullanarak ışığın 

izometrik görünümlerdeki açısını belirleyebilirsiniz. 

 

alfa: görünümdeki ışık açısı, -90° (sol) - 90° (sağ) 

beta: görünür eksene ışık açısı, 0° - 0° (gölge uzunluğu)) 

Işık şiddeti ayarını kullanarak boyamalar ve bitmap alanları için kaç 

renk tonu kullanılacağını belirleyebilirsiniz. Buraya 0 ila 100 arasında 

bir değer girin. Değer ne kadar düşük olursa, görüntü de o kadar koyu 

olacaktır.  
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Dolgu ışık şiddeti kullanarak, gölge ve boyama tonlarını açabilirsiniz. 

Buraya 0 ila 100 arasında bir değer girin. 0 değerini kullandığınızda, 

dolgu ışık hesaplanmaz. 

Gölgeleri göster seçeneği ile gölgelerin ekrana getirilmesini 

sağlayabilirsiniz. Görünür eksene ışık açısı (gölge uzunluğu) negatif 

değerler girdiğinizde, gölgeler sola doğru atılır. Pozitif değerlerde 

gölgeler sağa doğru atılır. Görünür eksene ışık açısı (gölge uzunluğu) 

kullanarak izometrik görünümlerde gölgelerin uzunluklarını kontrol 

edebilirsiniz. Değer ne kadar yüksek olursa, gölgeler de o kadar uzun 

olur.  
 

Daha fazla yeni özellik 

Araçların isimlerindeki değişiklikler 

Allplan 2013’de komut isimlerini çeşitli şekillerde düzenledik. 

 

İsimler artık ayraç ("/") işaretleri barındırmamaktadır: 

 Yüzeye/Düzleme Dik komutu  Yüzeye, Düzleme Dik olarak 

yeniden isimlendirildi. 

 Diyalog kutularında veya animasyon penceresi kısayolunda  

Yüzeyler (Animasyon) için kullanılan ikon  3B, Mimari 

Elemanlara Özel Yüzeyler Ata dan farklıdır.  Yüzeyler 

(Animasyon) belirli bileşenlerin özelliklerini kullanır.  
 

Diğer değişiklikler 

2B’den 3B çizgilere komutu, artık ayrı bir komut değildir. Bu özelliğe 

 Eleman Dönüştür komutundan 2B’den 3B Çizgilere seçeneği ile 

erişebilirsiniz.  

 
 

Odaların geliştirilmiş eleman işaretlemesi 

Önceki versiyonlarda duvarlar içerisinde kalan odaların algılanmasında 

ve oda sınırları duvarlar tarafından gizlendiğinden seçilerek analiz 

edilmesinde uygulama sorunları ile karşılaşılabiliyordu. Bu durum, 
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duvarları, kısayol menüsündeki  Etiket komutunu kullanarak 

etiketlediğinizde de karşımıza çıkabiliyordu.   

 

Allplan 2013 oda ve diğer alan elemanlarına şeffaf seçim renginde bir 

boyama uygulayabilir. Artık, söz konusu elemanın sınırlarını rahatlıkla 

görebilirsiniz. 

Çeşitli raporlarda, bu grafikleri, oda ismi ve oda fonksiyonunu çalışma 

alanında elemanları seçmek ve onlara yaklaşmak için kullanabilirsiniz. 

Bu, yeni yarı şeffaf önizleme ile de kullanılabilmektedir. Aşağıdaki 

örnek, ‘Net döşeme alanı’ raporunda bir odanın analiz edilmesini 

göstermektedir:  

 

Seçim rengini her zamanki gibi (  Seçenekler – Masaüstü ortamı - 

Gösterim) kullanarak belirleyebilirsiniz. Standart olarak, şeffaflık %50 

olarak ayarlanmıştır.  
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Kritik model verisi işaretlenmesi için yeni komut 

Yeni  Kritik Model Verisi İşaretle komutunu (3B Modelleme 

modülü), aktif dokümanda veya açık tüm çizim dosyalarında veya 

değiştirilebilir modda açık dokümanlarda kritik model verisini bulmak 

ve işaretlemek için kullanabilirsiniz.  

"Kritik model verisi" doğruymuş gibi görünen ancak örneğin 

koordinatları arasında 0.00001 mm fark olan veya başlangıç bitişi arası 

açısal olarak 0.0001° derece farklı olan çizgiler gibi verilere karşılık 

gelen bir tabirdir. Bu şekildeki veriler bazen farklı CAD sistemlerinden 

veri transferi sırasında oluşabilir. Bu tarz veriler animasyonlarda, saklı 

çizgi görüntülerde, ilişkili görünüm ve kesitler gibi alanlarda doğru 

olarak ekrana getirilemezler.  
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Sunum 

Yeni render yöntemi: global illumination 

Global Illumination render yöntemi sadece ışık kaynağı tarafından 

direkt aydınlatılan yüzeyleri hesaplamaz, bunun yanı sıra kırılma ve 

yansımalarla oluşan aydınlanma hesaplarını da gerçekleştirir. Bu 

yöntemin kullanılması ile, özellikle iç mekan aydınlatmalarında son 

derece gerçekçi görüntüler elde edebilirsiniz. Ray tracing metodu ile 

karşılaştırıldığında Global Illumination yöntemi, aydınlatmalardaki 

nöansları ortaya çıkartarak daha doğal gölgelenmeler oluşturur. Görüntü 

bir 'high dynamic range image' olarak hesaplanır. Oluşan görseli HDR 

formatında ve herhangi bir standart resim formatında kaydedebilirsiniz.  

Not: Global illumination hesaplamaları yüksek hafıza gereksinimine 

sahip olduğundan, Allplan’ın 64-bit versiyonunu kullanmanızı tavsiye 

ederiz.  

Not: Eğer güneş ışığı kapalıysa, program sahnenin hesaplanmasında 

ambient occlusion özelliğini otomatik olarak kullanır. Bu, yumuşak 

gölge geçişlerinin gerçekçiliğini arttıracaktır.  

Yeni render yöntemi aşağıdaki komutlarda kullanılabilir: 

  Render  

  Güneş Çalışması Kaydet  

  Film Kaydet  
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Global illumination ayarları 

Render kalitesini GI Renderer Ayarları diyalog kutusunda 

belirleyebilirsiniz. Kaliteyi arttırdığınızda, render süresinin de artacağını 

unutmayınız.  

 

Ayarlar 

Orta (standart ayar) 

Önceden tanımlı ayarlardan birini seçebilirsiniz: Düşük, Orta, Yüksek 

veya Çok yüksek. Kendi ayarlarınızı sağ taraftaki  tuşuna basarak 

kaydedebilirsiniz.  işareti kaydettiğiniz ayarları silmeye yarar.  

Resim kalitesi  

Anti-aliasing derecesini belirleyebilirsiniz. Küçük değerler tırtıklı 

geometri kenarları ve kaba dokular oluşturur. Yüksek değerlerde 

kenarlar daha düzgün ve dokular daha detaylıdır. 

Irradiance cache kalitesi 

Endirekt aydınlatmanın doğruluğu ve enterpolasyon kalitesini bu ayarla 

kontrol edebilirsiniz. Özellikle endirekt aydınlatmanın keskin şekilde 

değiştiği alanlarda (örneğin köşeler ve obje altlarında) yüksek değerler 

kullanılması daha doğru sonuçlara ulaşılmasını sağlar. Düşük değerler, 

gerçekçi olmayan sonuçlar ortaya çıkartabilir. 

Indirect illumination kalitesi  

Söz konusu endirekt aydınlatma olduğunda hesaplamaların doğruluk 

seviyesini kontrol edebilirsiniz. Küçük değerlerin kullanılması, 
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yüzeylerin özellikle direkt olarak aydınlatılmadığı durumlarda,daha hızlı 

ancak daha az doğru sonuçlar üretir. Yüksek değerler, daha gerçekçi 

sonuçlar elde edilmesni sağlar.  

Gölge kalitesi  

Gölgelerin kalitesini kontrol edebilirsiniz. Yüksek değerler daha 

yumuşak gölgeler oluştururken düşük değerler gölge hesaplamalarının 

daha kaba yapılması anlamına gelir. Alan ne kadar büyük olursa, 

gölgelerle ilgili kaliteye de o kadar ihtiyaç duyulur. Resim kalitesi ve 

Gölge kalitesini mantıklı bir şekilde bir arada kullanmanız tavsiye 

edilir. Yumuşak gölgeler elde etmek için, gölgelerin hesaplanması çok 

yüksek zaman almadığından Resim kalitesi ayarını çok yükseltmenize 

gerek yoktur. Yani Resim kalitesi ayarını belirli bir seviyede tutarken 

Gölge Kalitesi ayarı değerini arttırmanız, gerçekçi gölgeler elde 

etmenizi sağlayacaktır.  

Photon map kalitesi  

Resmin geneli için oluşturulan foton sayısını, ışık hesaplama detayını ve 

fotonların kalitesi ile ilgili ayarları buradan kontrol edebilirsiniz. Yüksek 

değer kullanımı daha doğru sonuçlar oluştururken, değerlerin düşük 

tutulması özellikle endirekt aydınlatılan yüzeylerde uygunsuzluklara 

neden olabilir. Photon map kalite ayarının yüksek bir değerle 

kullanılması endirekt aydınlatmanın pek çok zaman alıcı işleminin 

yerini alır. Bu sayede, Indirect illumination kalitesi ayarını aşağı 

çekebilirsiniz. Bu, özellikle karmaşık modellerin veya karmaşık 

aydınlatma durumlarının hesaplanmasında çok kullanışlıdır.  

Optimizasyon  

Render neresi için optimize edilsin: Dış görseli / İç mekan görseli  

Render işlemini iç veya dış görselleştirmeler için optimize edebilirisiniz.  
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Hesaplama sonrası ton ayarlaması 

Resim bir 'high dynamic range image' olarak hesaplanır. Hesaplama 

sonrasında, sonucu interaktif olarak Tone Mapping diyalog kutusunda 

ayarlayabilirsiniz.  Güneş Çalışması Kaydet ve  Film Kaydet 

komutlarında, Tone Mapping diyalog kutusu ilk karenin 

hesaplanmasının ardından açılır. Bu diyalog kutusunda yapacağınız 

ayarlar, daha sonraki tüm kareler için kullanılırlar. Değişiklikler anında 

ekrana getirilirler.  

 

Tone Mapping, Optimizasyon  

Exposure düzeltme 

Görüntüdeki parlamaları düzenleyebilirsiniz.  

Gamma düzeltme 

Resim ton değerlerini düzenleyebilirsiniz.  

Renk doyumu düzeltme 

Resim renk doyum seviyesini ayarlayabilirsiniz. 

 

Resmi bir High Dynamic Range Image olarak herhangi bir klasöre 

kaydetmek için  HDR tuşunu kullanın.  

TAMAM 

Resim düzenlemesini tamamlamak için TAMAM tuşuna basın.  
 

Global illumination için yüzey özellikleri 

Ray Tracing yöntemiyle mukayese edildiğinde, Global Illumination 

için yüzey ayarları, şeffaflıklar veya ayna benzeri yüzeyler için optimum 

sonuçların elde edilebilmesi amacıyla, farklı olarak ayarlanmalıdır. 
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Ancak, bu ayarlar, Ray Tracing veya Quick Ray gibi render 

yöntemlerinde de tatminkar sonuçlar vereceklerdir.  

Şeffaf, cam benzeri malzemeler 

 Şeffaf, cam benzeri malzemeler için, Obje rengi siyah olarak 

ayarlanmalı ve Parlama rengi beyaz olmalıdır. Renkli camlar için 

Parlama rengini istediğiniz renk tonuna ayarlamanız yeterli olur; 

Obje rengi siyah olarak kalmalıdır.  

 Cam ne kadar şeffafsa, Parlama o denli yüksek olmalıdır: Şeffaf 

cam için, maksimum 16,000 değerine yakın bir değer ayarlayın. Mat 

veya buzlu camlar için 20 veya 30 değeri yeterli olacaktır.  

 Kalın cam paneller Kırılma değeri olarak 1.5 kullanmalıdır. 

Allplan’ın pencereleri gibi normal cam panellerde Kırılma değerinin 

1.0 olarak ayarlanması yeterlidir.  

 Su için, kırılma değeri olarak 1.5 kullanmanızı tavsiye ederiz. 

Parlak, metalik malzemeler 

 Şeffaf malzemelerde olduğu gibi, Obje rengini siyah yapın. 

Parlama rengini malzemenin rengi ne olacaksa ona getirin, örn., 

krom için beyaz yapın.  

 Malzemenin yansıma efekti ne kadar yüksekse, Parlama değeri de o 

kadar yüksek olmalıdır: krom için maksimum 16,000 değerine yakın 

bir değer kullanın. Daha düşük değerler, parlak malzemeler için 

yeterli olacaktır.  

Kaplı, cilalı malzemeler 

 Parlak plastik veya cilalı ahşap gibi elemanlar Obje rengi ve Obje 

parlaması nın parlak değerlerinin bir kombinayonu ile kontrol 

edilirler. Eğer malzemenin kendisi ön planda olacaksa, Obje rengi 

daha yüksek değeri alır. Eğer kaplama üzerine odaklanacaksa, 

Parlama rengi hakimiyeti ele alır.  
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Global illumination için standart yüzeyler 

Allplan 2013 Global Illumination için özel olarak hazırlanmış SURF 

formatında beş farklı yüzey dosyası içermektedir. Bu dosyalar 

...\Design\Standard-GI klasöründedirler ve yüzey 

tanımlamasında kullanılabilirler.  

STD\Design klasöründeki dosyalar değişmemişlerdir ve her zamanki 

gibi kullanılabilirler. Yeni yüzey dosyaları, Ray Tracing veya Quick Ray 

gibi render yöntemlerinde de kullanılabilirler.  

Aşağıdaki bölüm Allplan 2013 içerisindeki yeni Global Illumination 

dosyaları ile standartlar arasında bir karşılaştırma sağlamaktadır.  

Bir örnek, Global Illumination için yüzey tanımlama prensiplerini 

canlandırmaktadır.  
 

Standart yüzeylerle bir karşılaştırma 
 

Yüzey özellikleri GI için optimize yüzey Standart yüzey 

alu.surf   

Obje rengi  
RGB 128, 128, 128 

 
RGB 150, 150, 150 

Parlama rengi  
RGB 171, 171, 171 

 
RGB 180, 180, 180 

Parlama (0-16000) 10 100 

% olarak yansıtıcılık 40 0 

% olarak şeffaflık 0 0 

Kırılma (1.0-2.0) 1.000 1.000 
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Yüzey özellikleri GI için optimize yüzey Standart yüzey 

chrome.surf   

Obje rengi  
RGB 213, 213, 213 

 
RGB 241, 241, 241 

Parlama rengi  
RGB 255, 255, 255 

 
RGB 255, 255, 255 

Parlama (0-16000) 16000 1  

% olarak yansıtıcılık 80 80 

% olarak şeffaflık 0 0 

Kırılma (1.0-2.0) 1.500 1,000 

   

glass.surf   

Obje rengi  
RGB 0, 0, 0 

 
RGB 200, 200, 255 

Parlama rengi  
RGB 255, 255, 255 

 
RGB 255, 255, 255 

Parlama (0-16000) 16000 50 

% olarak yansıtıcılık 5 70 

% olarak şeffaflık 85 59 

Kırılma (1.0-2.0) 1.500 1,000 

   

milkglass.surf   

Obje rengi  
RGB 255, 255, 255 

 
RGB 255, 255, 255 

Parlama rengi  
RGB 255, 255, 255 

 
RGB 255, 255, 255 

Parlama (0-16000) 30 1 

% olarak yansıtıcılık 5 0 

% olarak şeffaflık 85 60 

Kırılma (1.0-2.0) 1.000 1.000 
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Yüzey özellikleri GI için optimize yüzey Standart yüzey 

mirror.surf   

Obje rengi  
RGB 0, 0, 0 

 
RGB 220, 220, 255 

Parlama rengi  
RGB 255, 255, 255 

 
RGB 0, 0, 0 

Parlama (0-16000) 8000 500 

% olarak yansıtıcılık 80 69 

% olarak şeffaflık 0 0 

Kırılma (1.0-2.0) 1.500 1.000 

   

 
 



 

New Features in Allplan 2013 Sunum 53 

 

Önceki versiyonlardan projelerde Global Illumination  

Yüzeylerdeki değişikliklerin normal olarak önceki versiyonlardaki 

projelerde hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Büro standardı değişmemiştir. 

Daha da ötesi, bir projede büro standardındaki (STD\Design) tüm 

yüzey dosyaları söz konusu projenin design klasörü içerisine 

kopyalanırlar. Ek olarak, yapılan değişiklikler proje ile kaydedilir.  

Önceki versiyonlarda çizdiğiniz projelerde Global Illumination 

kullanmak istiyorsanız, öncelikle birkaç deneme yapmak iyi bir fikir 

olacaktır. Eğer sonuçlardan tatmin olmazsanız, farklı stratejileri 

uygulayabilirsiniz.  

Not: Burada yapılan değişiklikler Windows Explorer kullanılarak 

yapıldığından ve Allplan kaynak dosyalarını etkilediğinden, sadece 

belirli bir tecrübedeki kullanılarca uygulanmalıdır. Başlamadan önce 

lütfen verinizi yedekleyiniz.  

Not: Bir Allplan yüklemesinin klasörlerini açmak için Servisler 

Uygulaması, Servisler menüsünden Windows Explorer komutunu da 

kullanabilirsiniz.  

Belirli bir projedeki yüzeylerin değiştirilmesi 

Tüm doku ve yüzeyleri sıfırdan atamanız gerekmemektedir. Eğer gerekli 

olursa, şeffaf yüzeylerin veya metalik yüzeylerin parametrelerini elle 

ayarlayabilirsiniz.  Değişiklikler projenin design klasörü içerisine 

kaydedilirler.  

Projedeki standart yüzeylerin değiştirilmesi 

Eğer projedeki yüzeyleri ayarlamadıysanız bu beş yeni yüzeyi projenin 

design klasörüne kopyalayabilir ve mevcut yüzeylerin üzerine kayıt 

yapılmasını sağlayabilirsiniz. Önceden söz konusu projenin yedeğini 

almanızı tavsiye ederiz. 

Global Illumination için yüzeylerin optimize edilmesi 

Eğer bundan sonraki render işlemlerinizde Global Illumination 

seçeneğini sıklıkla kullanacaksanız, bu beş yeni yüzeyi büro standardına 

kopyalayabilir ve mevcut yüzeylerin üzerine kayıt 

gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede, mevcut projelere dahi yüzey ataması 

yaparken yeni yüzeyleri kullanabilirsiniz.  
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Animasyonda 3B formatı  

Şimdi  CINEMA 4D / VRML / 3DS / U3D Verisi Gönder 

komutunu (Animasyon modülü) X3D formatında veri oluşturmak için 

kullanabilirsiniz. 

Extensible 3D (*.x3d) bir web tarayıcısında ekrana getirilebilecek 3B 

veri oluşturan XML-tabanlı tanımlama dilidir. Bu format VRML 

formatının yerini alacaktır. ECMA International (European Computer 

Manufacturers Association) bu formatı 2009 yılında standart hale 

getirilmiştir. 
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Animasyonda çap-bağımlı gösterim 

 Seçenekler animasyonda çubuk donatıların gösterimi için yeni 

Surface colors from diameters ayarını içermektedir. Bu ayarı 

seçtiğinizde, animasyonda, farklı çaplardaki demir donatılar atanmış 

olan renkler kullanılarak (Renk kalem bağlantısı  Göster/Gizle 

içerisinden kapalı durumdayken) ekrana getirilirler. 

Renkleri atamak için, Assign diameter colors tuşunu tıklayın. Bir 

diyalog kutusu açılır. Mevcut renk atamalarını istenilen rengi Color 

kolonunu tıklayarak değiştirebilirsiniz. 

 

Surface colors from diameters seçili durumdayken bir animasyon 

oluşturduğunuzda, karşılığına renk atanmamış olan çap değerleri için 2 

numaralı renkten başlayarak ve artan bir sıralama ile renkler otomatik 

olarak atanır. Eğer renk ataması bulunmuyorsa, çaplara otomatik olarak 

2 numaralı renkten başlayarak renkler atanır. 
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Soldaki animasyonda tek bir renk kullanılmıştır. Sağdaki resimde, çaplara renklerin 

otomatik atanması sonucu gösterilmektedir. 
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Allplan Exchange 

kullanarak pafta yönetimi 
Allplan Exchange web tabanlı pafta yönetimi için son derece kullanışlı 

bir komuttur. Allplan 2013 içerisine entegre bu modülü kullanarak 

mimarlar, mühendisler ve tasarımcılar, CAD sisteminde oluşturulan 

paftaları farklı formatlarda kaydedebilir, lokalde arşivleyebilir ve bir 

web platformu kullanarak proje katılımcılarına gönderebilirler.  

Pafta ve proje niteliklerindeki yapılan geliştirmeler sayesinde, veriyi 

ihtiyaçlarınız doğrultusunda kolayca ve hızla değiştirme ve nitelik 

tanımlamalarını değiştirebilme şansınız bulunmaktadır.  

Çoklu gönderim aracını kullanarak, bir grup paftayı, farklı formatlarda, 

aynı anda gönderebilir ve daha sonradan bu paftaları, istediğiniz 

klasörde arşivleyebilirsiniz.  

Sonuç olarak, mevcut pafta verisi, projenin tüm katılımcılarının, 

istedikleri zaman, kullanımlarına hazırdır. Ek olarak, program, verinin 

her gönderilişi/indirilişinde bir log dosyası oluşturur. Bu sayede, hangi 

paftanın ne zaman açıldığı veya indirildiğini takip edebilirsiniz.  

 
 

Allplan Exchange Pafta Dağıtımı 

 Allplan Exchange Pafta Dağıtımı komutunu (Plot Paftası 

modülünde Oluştur menüsü) paftaları farklı formatlarda göndermek, 

onları lokalde kaydetmek ve bu paftaları proje katılımcılarına 

göndermek için kullanabilirsiniz. Dosya formatları, pafta filtreleri ve 

paftayı alacak her proje katılımcısına özel gönderilecek mesajlar gibi 

özel ayarları tanımlayabilirsiniz.  

Ek olarak, mevcut projenin proje niteliklerini tanımlayabilir ve pafta 

niteliklerini yönetebilirsiniz.  
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Allplan Exchange Dokümantasyonu 

Allplan Exchange hakkında ek bilgiye çeşitli yerlerden 

erişebilirsiniz: 

  Allplan Exchange Pafta Dağıtımı komutu hakkında bilgi 

yardım dosyalarında bulunmaktadır Allplan: Printing and Plotting 

- How to - Sending layouts and other files.  

 

 "First steps in Allplan Exchange" kitabı (https://allplan-

exchange.com/documents/10179/0/Exchange_Web_Anleitung_DEU

) web sayfasında bulunmaktadır.  

 Allplan Exchange’in bir örnek kullanılarak gösterildiği "Steps to 

Success - Allplan Exchange" kitabı Allplan Connect 

(https://www.allplan-connect.com) - EĞİTİM – Dokümanlar 

başlığı altından indirilebilir. 
 

Allplan Exchange kullanarak pafta ve diğer 

dosyaların paylaşımı 

"Allplan Exchange Pafta Dağıtımı" komutunu Allplan’dan paftaları 

farklı formatlarda göndermek ve onları Allplan Exchange 

(http://www.allplan-exchange.com) web platformuna yüklemek için 

https://allplan-exchange.com/documents/10179/0/Exchange_Web_Anleitung_DEU
https://allplan-exchange.com/documents/10179/0/Exchange_Web_Anleitung_DEU
https://www.allplan-connect.com/
http://www.allplan-exchange.com/
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kullanabilirsiniz. Yetkilendirilmiş olan proje katılımcıları, bu paftaları, 

bu web platformundan indirerek kullanabilirler. 

Bu veri yüklendiğinde, belirlenen iletişim kişileri, indirmeleri gereken 

pafta ve dosyaların bulundukları indirme alanına dair bir link e-postası 

alırlar. 

Önemli! 
Bu komut Allplan Exchange web platformuna bir kullanıcı girişi 

yapmış olmanızı gerektirmektedir. Allplan Exchange platformuna 

erişimi olmayan kullanıcılar bu komutu kullanamazlar. Bu durumda veri 

sadece lokal kaydedilebilir. 

Dağıtılacak paftaların seçilmesi 

Dağıtımı gerçekleştirilecek paftaları sizlere diğer modüllerden de tanıdık 

gelecek pafta strüktürünü kullanarak (bakınız "Mevcut paket için pafta 

ve dosyaların belirlenmesi ") gerçekleştirebilirsiniz. Eğer proje için 

projeye özel bir pafta strüktürü oluşturduysanız, paftalar bu yapı 

içerisinde de gösterilebilir. 

İlk olarak, mevcut iletişim kişisi dağıtım listesindeki tüm kişilere seçili 

paftalar eklenir. Ardından her iletişim kişisinin alım paketlerini 

ayarlamak için özel pafta filtrelerini kullanabilirsiniz (bakınız 

"Kontaklar için pafta filtresi tanımlanması "). 

Lokal dosya depolama 

Her veri gönderim işlemi için ayrı bir paket otomatik olarak kaydedilir. 

Lokal dosya depolama için yol ve klasörü tanımlayabilirsiniz. Ek olarak, 

her bir iletişim kişisi için tanımlarmışçasına veri formatları ve pafta 

filtreleri belirleyebilirsiniz. 

İletişim kişilerinin tanımlanması, kontak listesinin kaydedilmesi 

ve yüklenmesi 

Önemli! 
Bu komutu kullanabilmek için Allplan Exchange (http://www.allplan-

exchange.com) web platformunda bir kullanıcı girişi yapmış olmanız 

gerekir. Allplan Exchange platformuna erişimi olmayan kullanıcılar bu 

komutu kullanamazlar. 

Aynısı, tüm ilişkili komutlar için geçerlidir. 

Kontak listesi içerisinden aktif paketi almasını istediğiniz iletişim 

kişilerini seçin, bu listeyi Allplan Exchange ile elde edebilirsiniz 

(bakınız "Geçerli paketin gönderileceği iletişim kişilerinin 

belirlenmesi"). Burada yeni iletişim kişileri ekleyebilir, mevcut olanları 

http://www.allplan-exchange.com/
http://www.allplan-exchange.com/
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güncelleyebilir ve proje ortakları oluşturmak için belirli projelere 

iletişim kişileri atayabilirsiniz. 

Allplan’da tanımlanan bir iletişim kişisi listesini favori olarak 

kaydedebilirsiniz. Her bir kişi için tanımladığınız tüm ayarlar da favori 

dosyasına kaydedilir. İhtiyaç duyduğunuzda bu listeyi kullanabilirsiniz.  

Ayrı iletişim kişileri için ayarlar korunurlar. Diğer bir deyişle, bir favori 

dosyasından iletişim kişisi listesini aldığınızda, program kayıt anındaki 

geçerli ayarları yeniler. 

İletişim kişileri için veri formatı belirlenmesi 

Paftaları farklı formatlarda kaydedip gönderebilirsiniz: Standart Allplan 

formatına (her zaman olduğu gibi zip) ek olarak, PDF, NID, DGN, 

DWG ve DXF formatlarını ve çeşitli resim formatlarını seçebilirsiniz. 

Bir pakette her iletişim kişisi için birden fazla veri formatı 

atayabilirsiniz. 

İletişim kişisi listesine bir kişi eklediğinizde, standart ayarlarda 

tanımlanmış veri formatları otomatik olarak atanırlar. Gene de, mevcut 

paketin gönderilmesinde, her iletişim kişisi için veri formatlarını ayrı 

ayrı ayarlayabilirsiniz. 

Burada da, veri formatlarının farklı kombinasyonlarını favori dosyaları 

içerisine kaydedebilirsiniz. Bu sayede, her paket için veya her iletişim 

kişisi için ayarları tekrar tekrar yapmanıza gerek olmaz. 

İletişim kişileri için bir pafta filtresi ayarlanması 

Dahili olarak, pafta strüktüründe seçili tüm paftalar her iletişim kişisine 

atanır. Her iletişim kişisinin alacağı paketin içeriğini tanımlamak için 

özel pafta filtreleri kullanabilirsiniz (bakınız "İletişim kişileri için bir 

pafta filtresi tanımlanması "). 

Burada da, bir grup filtreleme koşulu tanımlayarak onları bir favori 

dosyası içerisine kaydedebilirsiniz. 

Dağıtım notu 

Bir E-posta formatında her paketle birlikte bir dağıtım notu gönderilir 

(lokal olarak depolanan dosyalar hariç). Bu not, yeni pafta ve dosya 

paketini alan kişiyi bilgilendirme amaçlıdır. 

Başlık, selamlama, ana metin, kontak özel mesaj ve kapanış yazısına ek 

olarak dağıtım notu, şu bilgileri içermektedir: dosya ismi, dosya tarihi ve 

gönderilen her dosyanın boyutu. 

Paketin gönderilmesi aşamasında, dağıtım notunun içeriği şablonunu 

Ayarlar diyalog kutusundan tanımlayabilirsiniz (bakınız "Dağıtım notu 

için şablon tanımlanması "). Bir paketle gönderilen dağıtım notu, tüm 
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iletişim kişileri için aynı olacaktır, yani her not aynı selamlama, ana 

metin ve kapanış metninden oluşacaktır. Ancak, hemen gönderim 

öncesinde, şablonda tanımlanan mesajları, her iletişim kişisi için ayrı 

ayrı düzenleyebilirsiniz. 

Her defasında karşılık gelen şablonları sıfırdan hazırlamanıza gerek 

duymaksızın ayrı paketler ve projeler için farklı dağıtım notları 

kullanabilmek için, dağıtım notu şablonlarını da favori olarak 

kaydedebilir ve gerek duyduğunuzda kullanılmak üzere çağırabilirsiniz. 

Dağıtım notlarındaki mesajlar 

Ayarlar diyalog kutusunda geçerli durumda tanımlı şablon, daima bir 

paketle birlikte gönderilen dağıtım notu için kullanılır. İletişim kişileri 

için ayrı mesajları sadece iletişim kişisi listesinden ayarlayabilirsiniz. 

Bir veya tüm iletişim kişileri için dağıtım listelerine özel dosyalar 

eklenmesi 

Allplan paftalarına ek olarak, paketlere, Word dokümanları gibi 

dosyaları da ekleyebilirsiniz. 

Bir dosya tek bir iletişim kişisine veya mevcut iletişim kişisi listesinin 

tüm kişilerine atanabilir (bakınız "Özel dosyalar eklenmesi"). 

Gönderme veya yükleme öncesi verinin kontrol edilmesi 

Veri gönderimi veya yüklenmesinden önce, her bir iletişim kişisi için 

paketleri kontrol edebilirsiniz: Bir seçenek kullanarak, dosyaların 

oluşturulur oluşturulmaz veya sonradan gönderilmesi ayarını 

yapabilirsiniz. Eğer sonradan gönderimi ayarlarsanız, her paftanın 

doğruluğu ve doğru kişiye gönderildiğini kontrol etme şansınız bulunur. 

Paketin gönderilmesi veya karşıya yüklenmesi 

Bir paketle gönderilen dağıtım notu için daima Ayarlar diyalog 

kutusunda tanımlanan bir şablon kullanılır. 

Dokümantasyon için, her paket gönderildiği tarih ve saati içeren bir 

zaman damgasına sahiptir. 

Not: Allplan Exchange kullanarak paftaların gönderilmesi için gerekli 

adımlar "Allplan Exchange kullanılarak pafta ve dosya gönderilmesi " 

konulu başlıkta açıklanmaktadır. 
 

İpucu: Dağıtım notunun 

geçerli içeriğini değiştirmek 

için Ayarlar diyalog 

kutusunu kullanabilirsiniz 

(bakınız "Dağıtım notu"). 
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Genellikle kullanılan proje nitelikleri 

Önceki versiyonlarda, Allplan’da önceden tanımlanmış olan hangi 

niteliklerin bir projede kullanılacaklarını belirlemek için ProjeRehberi 

veya Proje Aç komutu (Nitelik Seç) kullanılması gerekiyordu. Sadece 

bu işlemin yapılmasından sonra bu niteliklerin değerleri projenin 

Özellikleri kullanılarak girilebiliyordu. Çok daha fazla nitelik 

kullanılabilir durumda olsa dahi proje başına en fazla 30 nitelik ataması 

gerçekleştirilebiliyordu. 

Allplan 2013 ile, artık niteliklerin önceden seçilmesine gerek 

duyulmamaktadır. Tüm proje nitelikleri daima kullanıma hazır 

durumdadır. Bu nitelikler, gruplar halinde yapılandırılmışlardır.  

 

Artık, her projeye istediğiniz sayıda nitelik ataması yapabilirsiniz. Ek 

olarak, yeni seçenekleri ekrana getiren bir grup yeni proje niteliği de 

sunulmaktadır: örneğin, birkaç ayrı nitelik için bir pafta indeksi 

oluşturabilirsiniz.  
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Pafta basımı için daha fazla yeni özellik 

PDF veri gönderimi için favori yönetimi 

 PDF Verisi Gönder diyalog kutusundaki parametreler yeniden 

derlenmiş ve iki grup halinde birleştirilmiştir. 

Artık  Favori olarak kaydet komutunu Özellikler alanı içeriğini 

daha sonradan çağırarak kullanabileceğiniz bir favori dosyası olarak 

kaydetmek ve gerek duyarsanız, sonradan  Favori yükle kullanarak 

yükleyip değiştirmek için kullanabilirsiniz. Ek olarak,  Sıfırla tuşunu, 

Özellikler alanındaki değerleri fabrika standartlarına geri almak için 

kullanabilirsiniz. 
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Antet bloğu lejantları 

 Etiket komutuna ek olarak, Plot paftası  Lejant komutu gibi 

kullanılan ancak paftalara uygulanan yeni  Lejant, Başlık Bloğu 

komutunu içermektedir.  

 Lejant, Başlık Bloğu komutunu geçerli pafta ve proje niteliklerini 

içeren lejantlar oluşturmak için kullanabilirsiniz. 

Niteliklerde yapılan değişikliklerin otomatik olarak güncellenmesini 

sağlamak için program lejantları daima ilişkilendirilmiş lejantlar olarak 

oluşturur. Lejantın yerleştirilmesini müteakiben onu tasarım 

elemanlarına ayrıştırabilirsiniz. 
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Pafta editöründeki raporlar 

Pafta editöründe, yeni  Pafta İçerik Raporları veya Proje bazlı aç: 

paftalar bölümündeki  Raporlar komutunu kullanarak raporlar 

oluşturabilirsiniz. Raporlar, yeleştirilen dokümanlardaki verileri analiz 

eder. 

Doküman düzenleme modunda bulunan tüm raporları da 

kullanabilirsiniz. Lütfen aşağıdakileri not alınız: 

 Raporları paftalara yerleştiremezsiniz. 

 Her doküman, pafta birden fazla kopyasını içerse dahi, sadece bir 

kez analiz edilir. 

 Pafta penceresi dokümanın bir kısmını ekrana getirse dahi, 

dokümandaki elemanların tamamı hesaplanır. 

 Donuk ve kilitli durumdaki katmanlarda bulunan elemanlar 

hesaplamalara dahil edilmezler. 

Önceki versiyonlarda, kullanılmakta olan paftalarla ilgili bilgiye proje 

nodu, pafta klasörleri veya paftalarda kısayol menüsü kullanılarak 

erişiliyordu. Artık, Administration klasöründeki raporlardan birini 

de kullanabilirsiniz. 

 Doküman içeren pafta listesi raporu, aktif projede kullanılan 

tüm paftaların bir listesini gösterir. Her pafta ile ilgili şu bilgiler 

sağlanmaktadır: pafta numarası, pafta ismi, paftayı düzenleyen 

kişi, oluşturulma tarihi ve içerisindeki elemanlar (numara ve 

isimleri ile birlikte çizim dosyaları ve NDW dosyaları). Birden 

fazla yerleştirilen pafta elemanları da yerleştirildikleri adette 

gösterilirler. Grafikleri gösterme veya gizleme tercihinde 

bulunabilirsiniz. 

Ek pafta klasörlerinin söz konusu olduğu pafta strüktürleri söz 

konusu olduğunda, hangi paftaların dahil edileceklerini 

belirlemek için Obje filtresini kullanabilirsiniz. 

 Pafta strüktürlü pafta önizleme raporu, güncel projede 

kullanılmış olan tüm paftaları listeler. Her pafta ile ilgili şu 

bilgiler sağlanmaktadır: pafta numarası, pafta ismi, gösterim 

modu, pafta tipi, paftayı düzenleyen kişi ve oluşturulma tarihi. 

Grafikleri gösterip gizleme, Ayarlar sekmesinde ve/veya indeks 

tablosunda atanmış ek nitelikler gibi tercihleriniz de olabilir. 

Ek pafta klasörlerinin söz konusu olduğu bir pafta strüktürü 
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durumunda, hangi paftaların dahil olacaklarını belirlemek için 

Obje filtresini kullanabilirsiniz. 
 

Proje ve pafta niteliklerinin tanımlanması 

Pafta ve proje niteliklerinin tanımlanmasında bildiğimiz yöntemlere ek 

olarak, Plot paftası modülü yeni  Pafta ve Proje Nitelikleri 

komutunu içermektedir. 

Bu komut Proje bazlı aç: paftalar veya Allplan Exchange diyalog 

kutusundan da erişebileceğiniz Pafta Nitelikleri diyalog kutusunu açar. 

Pafta niteliklerinin tanımlanması için Allplan'ın online Yardımını 

inceleyin. 

Sol alttaki  tuşunun tıklanması tüm proje niteliklerin barındıran Proje 

nitelikleri diyalog kutusunu açar. Daha net bir görünüm elde etmek için, 

atanmamış değerleri gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. 

 

Önceki versiyonlarda bir pafta ile ilgili değişiklik bildirimlerini paftanın 

kısayolu ve Değişiklik bildirimleri sekmesini kullanarak 

yönetiyordunuz. Artık bunu İndeks tablo alanı Ayarlar sekmesi veya 

Pafta Nitelikleri diyalog kutusu indeks tablosunda yapabilirsiniz. 

Altindeks tipindeki girişler pafta lejantlarını  Lejant, Başlık Bloğu 

komutu kullanarak oluşturduğunuzda dikkate alınmazlar. 
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Mühendislik 
Bu versiyonun mühendislik bölümlerinin gelişmesinde, paletler 

kullanarak veri girilmesi ve modifikasyon yapılması ve eski listelerin 

yeni rapor sistemlerine dönüştürülmesine odaklandık. 
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Palet kullanılarak donatı etiketlemesi 

Allplan 2013’de çubuk ve hasır donatılar için etiket oluşturulmasında bir 

paletten faydalanabileceksiniz. Bu, pek çok genel donatı oluşturma 

yöntemi için verimli ve etkili bir iş akışına olanak sağlar. 

Artık, donatı çizimlerinize etiketleri çok daha hızla ve kolaylıkla 

yerleştirebilirsiniz. Sizlere bir sonraki adımı gösteren önizleme 

fonksiyonu sayesinde, çok daha hızlı işlem yapabileceksiniz: yeni bir 

etiket oluştururken, pafta üzerindeki etkilerini anında görebileceksiniz. 

Yani, örneğin, etiketin ve oklarının diğer etiketler veya elemanlarla 

çakışıp çakışmayacağını görebileceksiniz. 

Etiket ve ölçülendirme çizgisi tipleri için favoriler kullanmanın yanı 

sıra, mevcut parametreleri de eşleştirebilirsiniz. Bu, veri girişi ve 

modifikasyonunu son derece kolay hale getirmektedir. 

Söz konusu olan ok bitim sembolleri ve donatı işaretleri olduğunda, pek 

çok yeni seçenek içerisinden seçim yapabilirsiniz. 

Demir donatı için etiketler 

Artık, donatı oluşturma sürecinin tamamı tek bir palette sağlanmaktadır. 

Etiketlemenin geleneksel yöntemi ile karşılaştırıldığında yeni palet 

aşağıdaki avantajları sağlamaktadır: 

 Giriş seçeneklerinden Automatic mark number seçeneğini 

seçtiğinizde, programın bir donatı çubuğu veya yerleşiminin işaret 

numarasının konumunu otomatik olarak ayarlamasını 

sağlayabilirsiniz. 

Eğer metin kesitin sağındaysa, işaret numarası otomatik olarak 

metinin soluna yerleştirilir. Eğer metin kesitin solunda ise, işaret 

numarası otomatik olarak metnin sağ tarafına taşınır. Önizlemeyi 

kullanarak, etiketin diğer elemanlarla çakışıp çakışmadığını anında 

görebilirsiniz. 
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 Program Fan ve Comb ölçü çizgisi tiplerinin de bir önizlemesini 

(tüm diğer tiplerde olduğu gibi) ekrana getirir. 

 Farklı ölçü çizgisi tiplerinin farklı etiket bileşenleri ayrı olarak 

kaydedilir. Bunun sonucu olarak, örneğin Dimension line’dan Fan’a 

geçtiğinizde, sonuçları anında elde edersiniz. 

 Etkiet komutunu kullandığınız sırada dahi, program bir 

tanımlama çubuğu veya bir yerleşim çubuğu tıkladığınızı bilir ve 

uygun etiketi önerir. 

 Ölçü çizgisi tipini Dimension line olarak ayarladığınızda, aralık 

değerleri sayısı ve toplam değeri alabilirsiniz. Ek olarak, donatı 

aralığı sıralaması ve parça sayısını değiştirebilir ve farklı bir ayraç 

seçebilirsiniz. 

 

 İşaretleme numarası, işaret metni ve klavuzun biçim özelliklerini 

Options for text ve Options for leader parametrelerini kullanarak 

değiştirebilirsiniz. Bu ayarlar  Seçenekler, Reinforcement - 

Format sayfasındakilerden farklılık gösterebilirler. Bu komutu bir 

sonraki seçişinizde, program ayarları yeniden seçeneklerden 

alacaktır. 

Hasır etiketleri 

Hasır donatıların etiketlendirilmesinde kullanılan eski komutlar - Label, 

Automatically Label Mesh in Plan ve Mesh Dimensions – tek bir 

komut altında birleştirildi. Burada da, tek palet, donatı oluşturma 

sürecinin tamamını karşılayabilmektedir. 

Hasır donatıların daha sonra etikelendirilmesi için, giriş seçeneklerinden 

Auto-label seçeneğini kullanarak, tüm hasırların otomatik olarak 

etiketlenmesini sağlayabilirsiniz. Mevcut bir etiketi değiştirmek için,  

giriş seçeneklerinden Delete existing labels seçeneğini seçin. 



 

70 Palet kullanılarak donatı etiketlemesi Allplan 2013  

 

Paletin parametre alanında, Text angle için istediğiniz bir değeri 

girebilir veya liste kutusundan bir değer seçebilirsiniz. Parallel ve 

Perpendicular ayarları hasır çaprazına veya tıklanılan doğrultu 

çizgisine uygulanacaktır. 

Options for text seçeneğinin tıklanması, yazı parametrelerini 

belirleyebileceğiniz ve bir arka plan boyaması uygulayabileceğiniz yeni 

bir diyalog kutusunu açar. 

Aynısı Options for leader için de geçerlidir. Burada, başlık çizgisi 

tipini, bitiş sembolünü, kalem kalınlığını ve rengini ayarlayabilirsiniz. 

Başlık çizgisinin değiştirilmiş özellikleri siz komuttan çıkana kadar 

geçerli kalır. Bu komutu bir daha seçtiğinizdebu ayarlar  Seçenekler, 

Reinforcement - Format sayfasındaki ayarlarına geri dönerler. 

Etiketlerin değiştirilmesi 

Etiketler de palet içerisinden değiştirilmektedirler. Bu nedenle, eski 

Modify Label komutu artık bulunmamaktadır. 

Değiştirmek istediğiniz etiketi seçin, Özellikler paletini açın ve söz 

konusu girişi seçin: Label, Dimension line, label veya Mesh label. 

 

Eğer Eleman özelliklerini farenin sol tuşu ile çift tıklandığında 

palette ekrana getir ayarı  Seçenekler – masaüstü Ortamı 

sayfasında seçili ise, palet, etiketi farenin sol tuşu ile çift tıklamanızda 

açılır. 
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Etiketlerin modifikasyonu için geleneksel yöntemle karşılaştırıldığında, 

yeni yöntem aşağıdaki avantajları sağlamaktadır: 

 Etiketleri tek defada seçebilir ve değiştirebilirsiniz. Palet sadece tüm 

etiketlerde ortak olan özellikleri gösterir. Gene de, farklı özellikleri, 

yeni bir ortak özellik oluşturacak şekilde değiştirebilirsiniz. 

 Ölçü çizgisi parametrelerini sonradan değiştirebilirsiniz.  

 Çubuk etiketleri değiştirilmesi sırasında, Options for text seçeneğini 

işaret numarasının format özelliklerini ve işaret yazısını sonradan 

değiştirmek için kullanabilirsiniz. 

 Options for leader kullanarak, başlık çizgisinin biçim özelliklerini 

sonradan değiştirebilirsiniz. 
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Mühendislikte kullanılan raporlar 

Eski Create Schedule ve Mesh Schedule komutları ile sağlanan tüm 

donatı hesabı tabloları, yeni raporlarla değiştirilmişlerdir. Yeni donatı 

tablolarını seçebileceğiniz Reports diyalog kutusuna erişim için, , yeni 

 Reinforcement Reports (Bar Reinforcement modülü) ve  Mesh 

Reports komutlarını (Mesh Reinforcement modülü) kullanabilirsiniz. 

Bu nedenle, eski Manage Reinforcement Schedules ve Load Schedule 

from File komutları artık gereksiz hale gelmiş ve programdan 

kaldırılmışlardır. 

 

Artık Cross-section catalogs için sağlanan rapor ve analizler Key Plan, 

Site Plan, Digital Terrain Model ve Cadastral Plan modüllerinde 

sağlanmaktadır. 

Ek olarak, pek çok unsuru yeni listeler içerisinde bulabileceksiniz. 
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Çubuk kesim diyagramı ve artan donatı 

yerleşimi 

Çalışma alanı veya çizim dosyasına artan donatı yerleşimi için donatı 

kesim diyagramı yerleşiminde kullandığınız eski Mesh Cutting 

Diagram komutu, artık gerek duyulmadığından dolayı kaldırılmıştır. 

Bunun sonucu olarak,  Seçenekler - Reinforcement - 

Representation sayfasında - Mesh cutting diagram alanında artık daha 

az ayara gerek duyulmaktadır. 

 

Donatı kesim diyagramı 

Yeni  Mesh Legend komutunu büküm şekilleri ile veya büküm 

şekilleri olmaksızın donatı tabloları oluşturmak için kullanabilirsiniz. 
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Lütfen donatı kesim diyagramlarının ilişkilendirilmiş lejantlar olarak 

oluşturulmadığını unutmayın. Bir donatı kesim diyagramını ayrı bir 

rapor olarak hazırlamak için  Mesh Reports komutunu 

kullanabilirsiniz. 

Excess mesh placement 

Excess mesh hala  Place Individually komutu kullanılarak 

yerleştirilmektedir. Ancak,  Match komutunu kullanmanız 

gerekmemekte, onun yerine  Excess Mesh Placement komutunu 

kullanmanız gerekmektedir. 

 

 Excess Mesh Placement komutunu seçtikten sonra, Excess mesh 

placement penceresi aktif pencereye ek olarak açılır. Bu pencere, fazla 

donatı uzantısı olan tüm donatıları gösterir. Tüm aktif çizim 

dosyalarındaki veri hesaplamalara dahil edilir. Donatıların ekrana 

getirilme şekli Mesh cutting diagram alanı- Reinforcement - 

Representation sayfası  Seçenekler içindeki yapılmış olan ayara 

bağlıdır 

Eğer uzanan parça yoksa, program uygun bir mesaj ekrana getirir. 
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İlişkili görünümler 
Allplan 2013 ilişkili görünümlerin çok gelişmiş bir versiyonunu 

sağlamaktadır. Daha gerçekçi ve derinlik hissi yaratan sonuçlara ek 

olarak, geliştirme, çizim dosyaları arasında çalışma yapabilme üzerinde 

de çalıştı. Kazayla oluşabilen çizim dosyası referansları artık geçmişin 

bir parçası. 
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Yeni gösterim seçenekleri 

Yeni ve revize edilen parametreler sayesinde, saklı çizgiler içeren 

görünüm ve kesitlerde pek çok farklı gösterim şeklinden 

faydalanabilirsiniz. Görünür ve saklı kenarların biçim özelliklerinin 

tanımlanmasına sıra geldiğinde, her özelliğin model verisinden alınması 

veya diyalog kutusunda tanımlanan ayarların kullanılması arasında 

seçim yapabilirsiniz. Görünür kenarları kapat seçeneği ile, kolaylıkla 

sıfır derinlikli kesitler oluşturabilirsiniz. 

 

Eğer model verisine atalı dokular bulunuyorsa, Dokulardan Bitmapler, 

renklerden boyama oluştur seçeneğinin kullanılması, animasyon 

benzeri bir gösterim oluşmasını sağlar. 

 

Şeffaflık, ışık ve gölge hesaplaması fotogerçekçi görüntüler oluşturur. 
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Eğer kesit ayarları içerisinde sınır çizgileri gösterimi seçili değilse, 

programın nosyonel kenarlar oluşturmayacağı şekilde kesit bitimleri 

açık olur. 

 

Kesişen elemanların çevresine kalın çizgi uygulandığında, bu işlemin 

tüm kenarlara veya sadece dış kenarlara uygulanmasını 

tanımlayabilirsiniz. 

Pencere ve kapıların kesilen kenarları, kalın çizgilerle 

gösterilmeyecektir. 
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Saklı ve kesişen kenarları göster seçeneği önceki versiyonlarda seçili 

olmadığında, bu kenarlar saklı çizgiler olarak ekrana getirilirdi. Artık bu 

kenarlar gösterilmemektedir. 
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Sezgisel çizim dosyası filtreleme 

Yeni, sezgisel çizim dosyası filtreleme arka planda çalışır ve siz fark 

etmeden dahi çizim dosyaları arası çalışmada sizi destekler. Bu yeni 

filtre sayesinde, diğer model verisine ek referanslama oluşturmaya gerek 

kalmaksızın görünümleri kolaylıkla ve hızla değiştirebilirsiniz. Seçili 

olmasına rağmen kullanılmayan çizim dosyaları otomatik olarak 

filtrelenirler. 

Model verisinin değiştirilme işlemini hızlandırmasına ek olarak, çizim 

dosyası filtreleme aşağıdaki avantajları sunmaktadır: 

 İlişkili görünüm ve kesitlerde belirli çizim dosyaları kalıcı olarak 

filtrelenebilirler. 

 Gereksiz görünümler, otomatik olarak filtrelenirler.  

 Başlangıç donatıları ekrana getirilebilir. 

 Alternatif yapı modellerini bir Allplan projesi içerisinde 

değiştirebilirsiniz. 

Seçeneklerdeki değiştirilen ayarlar 

Çizim dosyası filtresi sayesinde, çizim dosyaları arasında çalışma 

tavsiye edilmektedir. Bu nedenle, Create across drawing files ve 

Transfer 3D components automatically to sections seçenekleri 

standart olarak seçili durumdadır. 

 

Lütfen ileride yayınlanacak Allplan versiyonlarında Create across 

drawing files seçeneğinin kapatılamayacağını unutmayın. 

Referans çizim dosyalarının seçilmesi 

Bir workgroup ortamında iş akışı bölünemeyeceğinden, binanın model 

verisini içeren verinin referans modunda açılması gerekmektedir. Artık 
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bu modu, basit bir çekilde, çizim dosyasının kısayol menüsünden 

seçebilirsiniz. 

 

Eğer bir görünümün değiştirilmesi için gerekli çizim dosyalarının 

tamamını seçmediyseniz, program uygun bir mesajı ekrana getirecektir. 

Önceki versiyonlarda, mesajı onayladıktan sonra referans çizim 

dosyalarını CTRL+F5 kullanarak yükleyebilirsiniz. Artık referans çizim 

dosyalarının direkt mesaj içerisinden onaylama ile yüklenmesini 

sağlayabilirsiniz. 

 

Not: Çizim dosyalarının seçilmesi için diyalog kutusunu açmaya gerek 

duymaksızın referans çizim dosyalarını CTRL+F5 kullanarak 

kaldırabilirsiniz. 

Referansların çıkartılması 

Referansları çıkartabilmek için artık, karşılık gelen çizim dosyalarını 

seçip elemanları silmeniz gerekmemektedir. Artık, basitçe, çizim 

dosyası filtresini değiştirebilirsiniz. Bu sayede, diğer çizim dosyalarını 

refere etmeye gerek kalmadan donatı çizimlerini hızla ve kolaylıkla 

oluşturabilirsiniz.  

Çizim dosyası filtresini değiştirmek için, Change alanından  Manage 

Reference Drawing Files komutunu kullanabilirsiniz. 

Bu komutu seçmenizi müteakiben, bir diyalog kutusu aktif çizim 

dosyasının tüm referans çizim dosyalarını ekrana getirir. Eğer bir 
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referans dosyasını silmek ancak tüm referans dosyalarını silmemek 

istiyorsanız Edit’i tıklayın. Karşılık gelen çizim dosyasının çentiğini 

kaldırın ve Apply’ı tıklayın. 

 

 Display Drawing File References komutu ile gelen mesaj da 

geliştirildi. 

Artık, hagi çizim dosyasının görünüş ve kesiti içerdiğini ve hangi çizim 

dosyalarının görünüş ve kesit tarafından refere edildiğini görebilirsiniz. 

Eğer görünüş veya kesit ve 3B elemanlar aynı çizim dosyasındalarsa, 

refere çizim dosyası bulunmadığına dair bir mesaj ekrana 

getirilmektedir. 
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Daha fazla yeni ve geliştirilmiş özellik 

Favoriler 

Saklı çizgi görüntü ve kesitlerle ilgili diyalog kutularında favoriler bir 

müddettir mevcutlardı. Artık, favorileri View and Section Properties 

Context araççubuğunda da bulabilirsiniz. Ek olarak, mevcut bir 

görünümden parametreleri eşleştirme olanağı da sağlanmıştır. 

 

Pano kullanarak taşıma 

Bu seçenek, değiştirilebilir modda olmayan çizim dosyalarını panoya 

kopyalamadığından ve çalışmalarda olası hatalara sebep olduğundan, 

ilişkili görünümlerde kaldırılmıştır. 

Onun yerine  Dokümanlar arasında eleman kopyala, taşı 

komutunu kullanabilir, veya veriyi Pano’ya kopyalayıp daha sonradan 

orijinal veriyi silebilirsiniz. 
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Raporlar 

Şablonlar: Raporlar, Lejantlar, Etiketler 

modülü 

Allplan 2013 sadece raporları sunmaktadır; klasik Allplan listeleri artık 

kullanılmamaktadır. Aynı prensip listelerle ilintili tüm komutlar için de 

geçerlidir. Lejantlar halen klasik yöntemle oluşturulmaktadırlar.  

Artık rapor ve lejantların oluşturulması ve değiştirilmesi için kullanılan 

komutları eski Liste Oluşturucusu modülü yerine yeni Şablonlar: 

Raporlar, Lejantlar, Etiketler modülünde bulabilirsiniz. 

 
 

Bina strüktüründeki analizler 

Artık, bina strüktürü sadece raporları sunmaktadır.  

 

 

Bina listelerindeki raporlar 

Dosya menüsündeki Bina Listeleri... analiz için raporları 

kullanmaktadır.  

Allplan BCM için olan xca formatına ek olarak, dosya çıkışı için çeşitli 

dosya tipleri mevcuttur. Bina Listeleri diyalog kutusunda, herhangi bir 
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hedef klasörü Çıkış dosyası alanında seçebilirsiniz. Oluşturulan 

dosyalar bu klasöre kaydedilirler.  
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Lejantların oluşturulması ve düzenlenmesi 

Listelerin oluşturulması ve değiştirilmesi ile ilgili komutlar artık 

bulunmamaktaır. Ancak, önceki versiyonlardan gelen özel Allplan 

listeleri olan lejantların oluşturulması için optimize edilmişlerdir. 

Şablonlar: Raporlar, lejantlar, Etiketler modülü, lejantların 

oluşturulması için aşağıdaki komutları içermektedir: 

Oluştur menüsü 
 

İkon Fonksiyon Kullanım 

 
Hücre Tanımla Bu komutu lejant hücreleri oluşturmak için kullanabilirsiniz. 

 
Lejant Tanımla Bu komutu, bir lejant oluşturmak için kullanabilirsiniz. 

 
Lejant Bu komutu objeler ve mimari bileşenler için lejantlar oluşturmak için 

kullanabilirsiniz. Lejantlar (çizim) dosyasına yerleştirilirler. Lejantlar otomatik 

olarak (yaptığınız ayara bağlı olacak şekilde) güncellenirler. 

 
Etiket Stilleri, 

Lejantları Yönet 

Bu komutu etiket stilleri ve lejantları yeniden isimlendirmek, kopyalamak veya 

silmek için kullanabilirsiniz. 

Modifikasyon menüsü 
 

İkon Fonksiyon Kullanım 

 
Lejant Modifikasyonu Bu komutu lejantları modifike etmek için ullanabilirsiniz. Standart lejantlara 

müdahale etmek için, onları ilk önce Büro yoluna kopyalayın. 
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Raporlardaki grafiklerin düzenlenmesi 

Belirli mühendislik ve döşeme alanı raporlarında grafikleri interaktif 

olarak değiştirebilirsiniz. 

Not: Şu an için grafikleri sadece Yaşam alanı.rdlc ve 
Reinforcement schedule - bending shapes.rdlc 

raporlarında değiştirebilirsiniz.  

Raporlarda grafiklere müdahale etmek için 

1 Raporu oluşturun.  

Rapor Rapor Gösterici’de ekrana getirilir.  

2  tuşunu tıklayarak düzenleme moduna geçin.  

3 Grafiği tıklayın. 

Grafik Allplan'ın çalışma alanında açılacaktır. 

4 Grafiği değiştirin. Örneğin, yazıları taşıyabilir veya yeni yazılar veya 

çizgiler eklemek gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.  

5 ESC’e basın. 

Değiştirilen grafikleri içeren rapor yeniden ekrana getirilir. 

6 Daha fazla grafiğe müdahale etmek için 3’den 5’e adımları tekrar 

edin.  

7 Raporları aşağıdaki şekilde gönderebilirsiniz: 

 Özelleştirin 

 Basın 

 Geçerli dokümana yerleştirin 

 Excel, PDF veya Word formatında bir dosya olarak kaydedin 

  Pafta Tasarımcısı kullanarak değiştirin ve RDLC formatında 

değişiklikleri yeni bir şablon olarak kaydedin 

8 Raporu yazdırın veya kaydedin.  

Not: Referans objeye müdahale etmediğiniz sürece (donatı, oda), 

rapor için değiştirilmiş olan resim kullanılır. Referans objeye 
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müdahale ederseniz, grafik yeniden hesaplanır ve yaptığınız 

değişiklikler kaldırılır.  
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Yeni yönetim raporları 

Önceki versiyonlarda projeler, çizim dosyaları, akıllı semboller, 

semboller ve benzer elemanları ProjeRehberinde analiz etmek için 

Crystal Reports kullanıyordunuz. Allplan 2013’de artık bunu 

kullanmanız gerekmemektedir.  

Onun yerine, bu elemanları  Raporlar kullanarak analiz edebilirsiniz. 

Uygun raporları Administration klasöründe bulabilirsiniz.  

 

Mevcut raporlar, genel görünüm 
 

Klasör,dosya ismi İçerik Özel nitelikler 

Bina strüktürü.rdlc Bina strüktürü, dosya isimleri, 

strüktürel seviyeler, çizim dosya 

numarası ve bina strüktüründen 

çekilen dosya isimleri, strüktürel 

seviye ve dosya numarası gibi 

unsurlar dahil olacak şekilde mevcut 

projenin bina strüktürü. 

Rapor Gösterici, Parametreler 

paleti, Kullanıc Etkileşimi alanında, 

listelenen elemanların 

kademelendirilmesini SekmeBoyutu 

kullanarak ayarlayabilirsiniz.  

Dokümanlar içeren pafta listesi.rdlc Aktif projenin pafta numarası, pafta 

ismi, paftayı oluşturan kişi, 

oluşturulma tarihi, kullanılan 

dokümanlar ve önizleme de dahil 

olacak şekilde geçerli projenin tüm 

paftaları.  

Grafikleri , Rapor Gösterici, 

Parametreler paleti, Kullanıcı 

etkileşimi alanında gizleyebilirsiniz. 
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Pafta strüktürü ile pafta genel 

görünümü.rdlc 

Geçerli projenin tüm paftaları; pafta 

numarası,pafta ismi, gösterim modu, 

pafta tipi, oluşturan, tarih ,  

tanımlama, hiyerarşik kod, pafta 

formatı, kontrol eden, sürüm tarihi, 

önizleme ve pafta indeksi, tarih, 

değiştiren, indeks notu, kontrolör 

isim ve tarihi, onaylayan isim ve 

tarihi dahil olacak şekilde. 

Grafikleri , Rapor Gösterici, 

Parametreler paleti, Kullanıcı 

etkileşimi alanında gizleyebilirsiniz. 

Detayları göster kullanarak pafta 

ismi, hiyerarşik kod, pafta formatı, 

kontrolör ve sürüm tarihini gösterip 

gizleyebilirsiniz. İndeks göster 

kullanarak pafta indeksini gösterip 

gizleyebilirsiniz. 

Dosya grupları.rdlc Geçerli projenin tüm dosya grupları; 

proje ismi, dosya gruplarını oluşturan 

kişi ve oluşturma tarihi dahil. Ek 

olarak, dosya grubu ismi, oluşturma 

ve değiştirme tarihleri, dosya grubu 

numarası ve ismi.  

 

   

Kütüphaneler klasörü   

Akıllı semboller.rdlc Standart klasördeki tüm akıllı 

semboller; yol, klasör ismi, plan 

önzileme ve isim dahil. 

Grafikleri , Rapor Gösterici, 

Parametreler paleti, Kullanıcı 

etkileşimi alanında gizleyebilirsiniz. 

Semboller.rdlc Seçili kataloğun tüm sembolleri; 

katalog ismi, yolu, dosya ismi, plan 

görünümü ve her kataloğun ismi de 

dahil olacak şekilde. 

Bir veya daha fazla katalog 

seçebilirsiniz. Lütfen tüm 

katalogların tek defada 

listelenmesinin uzun zaman alacağını 

unutmayın. 

 

Grafikleri , Rapor Gösterici, 

Parametreler paleti, Kullanıcı 

etkileşimi alanında gizleyebilirsiniz. 

Yazı sembolleri.rdlc Seçili kataloğun tüm yazı sembolleri; 

katalog ismi, yol, dosya ismi, 

plandaki görünümü ve her kataloğun 

ismi dahil olacak şekilde. 

Bir veya daha fazla katalog 

seçebilirsiniz. Lütfen tüm 

katalogların tek defada 

listelenmesinin uzun zaman alacağını 

unutmayın. 

 

Grafikleri , Rapor Gösterici, 

Parametreler paleti, Kullanıcı 

etkileşimi alanında gizleyebilirsiniz. 
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Proje klasörü   

Proje nitelikleri.rdlc Geçerli projenin tüm proje nitelikleri; 

proje ID, proje ismi, sahibi, 

oluşturulma tarihi, nitelik ismi ve 

nitelik değeri dahil olacak şekilde. 

 

Proje detayları.rdlc Güncel projenin tüm çizim dosyaları; 

çizim dosyası numarası, isim, 

hiyerarşik kod, liste numarası, dosya 

boyutu ve oluşturma tarihi dahil 

olacak şekilde. 

Rapor Göstericisinde  
düzenleme modunda, çizim dosyası 

numarası, Çizim dosyası ismi, 

Boyutu ve Oluşturulma tarihi 

kolonlarında artan veya azalan 

sıralama yapabilirsiniz.  

 

Rapor Göstericisi, Parametreler 

paleti, Kullanıcı Etkileşimi 

alanında, Detay göster seçeneğini 

Hiyerarşik kod ve lüste numarası 

kolonlarını gösterip gizlemek için 

kullanabilirsiniz. 

Proje genel görünüm.rdlc Tüm projeler; ID, proje ismi, 

durumu, Allplan versiyonu, sahibi ve 

oluşturulma tarihi dahil olacak 

şekilde. 

Rapor Göstericisinde  
düzenleme modunda, ID, Proje 

ismi, ve Oluşturulma tarihi 

kolonlarında artan veya azalan 

sıralama yapabilirsiniz.  

 

Rapor Göstericisi, Parametreler 

paleti, Kullanıcı Etkileşimi 

alanında, Detay göster seçeneğini ID 

kolonunu gösterip gizlemek için 

kullanabilirsiniz. 

 
 

Raporların tanımlanması 

Şablonlar: Raporlar, Lejantlar, Etiketler modülündeki yeni  

Rapor Tanımla komutunu RDLC formatlı raporlar oluşturmak veya 

mevcutları gereksinimleriniz doğrultusunda değiştirmek için 

kullanabilirsiniz.  

Bu işlem Allplan Rapor Tasarımcısı’nda gerçekleştirilir. 
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Rapor şablonları oluşturulması 

Yeni, boş bir rapor şablonu oluşturmak için  Rapor Tanımla 

komutunu kullanabilirsiniz. Bu Allplan Rapor Tasarımcısı’nda yapılır. 

Rapor şablonu, Allplan niteliklerini analiz etmek için yer tutucular 

içermemektedir. Onları, ilerleyen adımlarda eklersiniz. Bu, raporun 

Allplan özel bölümünü oluşturur (Allplan niteliklerine, rapor tiplerine, 

obje tiplerine erişim ve bu elemanların sorguya transfer edilmesi).  

Rapor şablonları oluşturmak için, içerisinde üst ve alt başlıklar 

barındıran önceden tanımlı, boş şablonlardan faydalanabilirsiniz. Temel 

tabloları ekleyebilirsiniz.  

Allplan Rapor Tasarımcısı filtreleme veya kullanıcı sıralama gibi özel 

fonksiyonları sunmaz. Bu, bir yazı editörü ve Visual Studio içerisinde 

oluşturulur.  

Pek çok önceden tanımlı rapor şablonunu Dosya menüsü – Yeni Rapor 

içerisinde bulabilirsiniz: 

 

Rapor şablonları aşağıdaki içerikleri barındırırlar: 

 Gruplandırma yok şablonu 

- Sayfa için üst ve alt başlık 

- Rapor gövdesinde toplam için bir üst başlık ve bir alt başlık 

içeren temel tablo  

(toplam, silinebilir) 

 Bir gruplandırma şablonu 

- Yukarıda bahsedilenler 

- Ek gruplandırma 

 İki gruplandırma şablonu 
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- Yukarıda bahsedilenler 

- İki gruplandırma 
 

Rapor şablonlarının değiştirilmesi 

Rapor şablonlarının ihtiyaçlarınız doğrultusunda düzenlenmesi için  

Rapor Tanımla komutunu kullanabilirsiniz.  

Dosya menüsünden Aç’ı tıklayın ve Allplan Rapor Tasarımcısı 

kullanarak değiştirmek için raporlardan birini seçin  
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Önceki versiyonlardaki listelerin raporlara 

dönüştürülmesi 

Önceki Allplan versiyonlarındaki listeleri RDLC formatlı raporlara 

dönüştürmek için  Büro Listelerini Dönüştür komutunu 

kullanabilirsiniz.  

Not: Bu komut sadece deneyimli kullanılar tarafından sağlıklı 

kullanılabilir. Listenin tüm bileşenleri dönüştürülse dahi, ekrandaki 

düzenlemesinin ayrı olarak yapılması gerekir. Bu, ek program kullanımı 

gerektirir.  

Büro klasörü listeleri içermelidir (önceki bir versiyondan yükseltme 

yapmanızdan sonra). 

Liste seçimi diyalog kutusu açılır. Burada sadece listeleri raporlara 

dönüştürme seçeneği vardır. Diğer seçenekler artık sağlanmamaktadır. 
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Nemetschek Softlock için 

yeni özellikler 
Nemetschek Softlock Lisans Yöneticisi ve Lisans Sunucusu ile ilgili 

olarak, programların kullanımını son derece kolaylaştıran bazı 

gelişmeler yapıldı. 

Allplan’ı yükseltmeniz veya güncellemeniz durumunda Lisans 

Yöneticisi de otomatik olarak güncellenir. NemSLock Sunucusu 

kullanımında, güncellemeyi elle başlatmanız gerekir.  
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NemSLock Lisans Yöneticisi 

Genel yeni özellikler 

Donanım değişikliğindeki mesajlar 

Program ilk donanım değişikliğinde artık bir mesaj göstermeyecektir. 

Program ikinci donanım parçası değişikliğinde size bilgi verecektir. 

 

Mevcut ayarlarla yeni bir lisans talebinde bulunmanız ve yeni gelen bu 

lisans dosyası ile kayıtlandırma yapmanız tavsiye edilir. Bu, 

kayıtlandırmayı günceller ve yeni bileşenleri lisansa ekler. Bunun için 

Şimdi güncelle’yi tıklayın.  

NemSLock Lisans Yöneticisi ile alternatif lisans kullanımı 

Özellikle deneme lisanslaması sonrası Allplan ile kullanmakta 

olduğunuz bazı modüllerini süresinin dolduğu veya aktif olmadığına 

dair mesajlar alabiliyordunuz. Farklı ve kullanımda olmayan bir lisansı 

devreye sokmanız isteniyordu.  

 

Bu durumda, Allplan’ı bir sonraki başlatışınızda alternatif lisans 

otomatik olarak devreye girecektir.  
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NemSLock Lisans Yöneticisini sizin tamir edebilmeniz 

Bir Allplan yüklemesinden veri silinerek NemSLock Lisans Yöneticisi 

bozulduysa, Allplan’ı yeniden yüklediğinizde, Allplan’ı başlattığınızda 

aşağıdaki mesajı görürsünüz: 

Lisans Yöneticisi Algılanırken Bir Hata Oluştu.  

Sorunu çözmek için güncelleme yapın. 

NemSLock Lisans Yöneticisindeki en küçük problemler dahi, teknik 

destek ihtiyacını ortaya çıkartıyordu. Artık bu sorunların pek çoğunu 

kendiniz, kolaylıkla çözebileceksiniz. 

NemSLock Lisans Yöneticisini tamir etmek aşağıdaki adımları 

içerir: 

 Lisans Yöneticisini güncelleyin.  

- Bunu yapmanın en kolay yöntemi Allplan’ı güncellemektir. Bu 

sayede, Lisans Yöneticisi otomatik olarak güncellenir veya 

yüklenir.  

- Sadece Lisans Yöneticisini güncellemek için, mevcut Allplan 

yüklemesini takın, başlangıç menüsünden çıkın ve Windows 

Explorer’da sürücüyü seçin. 

 

\Programs\Allplan\Drv\Nemslock klasörünü açın, 

Nemetschek Software Lock.exe yi çift tıklayın ve 

ekrana getirilen talimatları takip edin. 

- Lütfen Müşteri ID ve CD Key yükleme sırasında gerekli 

olacağından elinizin altında olsun.  

 Güncelleme, yeniden açılabilecek şekilde Lisans Yöneticisini 

günceller.  

- Gene de, tüm lisanslar kaldırılmıştır.  

- Yeni lisanslar (deneme sürümü de dahil) süresi dolmuş 

statüsünü almışlardır.  

 Süresi dolmuş görünen lisansların yeniden aktive edilmesi için 

aşağıdaki seçenekleriniz bulunmaktadır: 

- Eski, kayıtlandırılmış lisansınızı yükleyin. Bu sayede, 

bilgisayarınızı değiştirmemişseniz, çalışmanıza devam 

edebilirsiniz.  

- Statüsü dahili olarak süresi dolmuş durumundadahi olsa, bir 

deneme veya geçici lisans yüklemesi yapın. Lisans kayıtlandırma 

talebinde bulunun.  
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NemSLock Sunucusu 

Genel yeni özellikler 

Genel geliştirmeler 

Sunucu penceresi bir sekme olarak kullanılabilir 

NemSLock diyalog kutusu, kullanıcı arayüzünün diğer unsurları ile 

uyumlu olacak şekilde yeniden yapılandırıldı. Artık, sunucu penceresi 

ayrı bir sekme olarak kullanılabilir. Kursörün sekmenin üzerine 

getirilmesi sunucu penceresini açar.  

Her zamanki gibi  Kilitle ve  Kapat tuşlarını kullanarak, sunucu 

penceresinin açık kalıp kalmayacağını belirleyebilirsiniz. 

Sunucu girişi için geliştirilmiş giriş kutusu 

Sunucu penceresindeki sunucu giriş kutusu, henüz bir sunucu 

belirlememişseniz, artık boş olarak görünmez. Onun yerine kutuda şu 

mesaj ekrana getirilir: Sunucuyu buradan girin. 

 

Ayrı diyalog kutularında ekrana getirilen mesajlar 

NemSlock Sunucusu tarafından ekrana getirilen mesajlar artık sadece 

sunucu penceresinin çerçevesinin altında değil, onayınıza açık bağımsız 

diyalog kutularında ekrana getirilirler. Bu sayede, kullanıcıların 

mesajları atlamamaları sağlanır. Her zamanki gibi, pencerenin 

çerçevesindeki metin, bir sonraki mesaj ekrana getirilene kadar korunur.  
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NemSLock Sunucusunda alternatif lisansların kullanılması 

Bazı durumlarda, Allplan ile çalışırken kullandığınız lisansların ve 

NemSlok Sunucusu’nun kullanılamadığı veya süresinin dolduğu 

koşullarla karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durumda, farklı, o anda 

kullanılmayan bir lisans seçmeniz istenir.  

 

Allplan’ı bir sonraki başlatışınızda, orijinal lisansa geri dönene kadar 

kullanacağınız alternatif lisans otomatik olarak kullanılır. Orijinal lisans 

geri geldiğinde durum değişir: Allplan’ı bir sonraki başlatışınızda, 

orijinal lisans otomatik olarak seçilir.  

Ancak, eğer başka bir lisansı kalıcı olarak kullanmak isterseniz, 

NemSLock Lisans Yöneticisini açın (Start - (All) Programs - 

Nemetschek - Nemetschek Softlock 2006 - License Manager) ve 

kullanmak istediğiniz lisansı seçin.  

Gönderme tuşu olmaksızın kayıtlandırma talebi 

NemSLock Sunucusu genellikle internet bağlantısı olmayan 

bilgisayarlara yüklenir. Kayıtlandırma istekleri oluşturduğunuzda, 

register.txt dosyasını içeren bir e-posta direkt olarak 

oluşturulmaz.  
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Bu nedenle Kayıtlandırma isteği oluştur tuşu Gönder tuşunun yerini 

almıştır.  

register.txt dosyasını içeren klasör Windows Explorer 

kullanılarak ekrana getirilir. Windows Explorer içerisinde sağlanan 

tüm olanakları kullanabilirsiniz: örneğin, dosyayı bir e-postaya 

ekleyebilir veya internet bağlantısı olan bir bilgisayara gönderebilirsiniz. 

 

'users.mcf' artık kodlanmamaktadır 

Kullanıcı listelerini içeren users.mcf dosyası kodlanmamaktadır. 

Artık, içeriğini görebileceğiniz bir metin dosyasıdır.  

Kullanıcı listesi oluşturucu artık kullaılmamaktadır 

NemSLock Sunucu yönetimini basitleştirdik ve bu sayede, users.mcf 

kullanıcı listesi oluşturulmasında kullanılan komutu kaldırdık.  

Artık NemGenUsers.ps1 skriptini users.mcf kullanıcı listesini 

oluşturmak için kullanabilirsiniz. Skript, faydali içerikler 

barındırmaktadır.  

Güncel bilgi için lütfen Allplan Connect - Support – Solutions 

bölümünü ziyaret ediniz.  

Sunucu üzerinde lisansların güncellenmesi 
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Sunucu ve istemciler üzerinde yeni lisanslar yüklediğinizde, sunucu, 

süresi dolan lisansları otomatik olarak deaktive eder. Eskiden, zamanı 

dolan lisanslar korunurdu. Bu nedenle ekrana gereksiz uyarılar gelirdi.  
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Kullanıcı yönetimindeki yeni özellikler 

Önceden tanımlı kullanıcı TÜM 

Önceden tanımlı kullanıc TÜM, NemSlock Sunucusunun yeni 

versiyonunu yüklediğinizde, konfigürasyon ve kullanıcı yönetimini 

kolaylaştırmak üzere otomatik olarak oluşturulur.  

 

 Önceden tanımlı kullanıcı TÜM, ağ ortamındaki her kullanıcının 

lisanslara erişebilmesi ancak lisans verileni alamamasını sağlamak 

üzere ayarlanmıştır. Bu sayede, lisans almasını engellemek 

istediğiniz kullanıcıları ayrı ayrı tanımlamanıza gerek 

kalmamaktadır.  

 Önceden tanımlı kullanıcı TÜM NemSLock Sunucu Konsolu için 

yönetici haklarına sahiptir.  

 Sunucuya kullanıcı girişi yapmış tüm kullanıcılar, konsola, bir 

kullanıcı oluşturulana kadar erişebilirler.  

 Özelleştirme: 

- Kullanıcı TÜM’e ek olarak kullanıcılar tanımlayabilirsiniz. Bu, 

kullanıcıların sunucu lisanslarını ödünç alabilmeleri için 

kullanışlıdır.  
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- Lisansları Seç fonksiyonunu kullanarak, kullanıcının 

kullanabilme yetkisi bulunan lisasnları sınırlandırabilirsiniz.  

- Sunucu konsolu kullanımını sınırlamak için, yönetici haklarına 

sahip bir kullanıcı tanımlayın.  

- Yönetici haklarına sahip bir kullanıcıyı tanımladığınız anda, 

önceden tanımlı TÜM kullanıcının ayrıcalıkları ortadan kaldırılır.  

- Eğer, yönetici haklarına sahip bu kullanıcıyı silerseniz, önceden 

tanımlı kullanıcı TÜM, yönetici haklarını otomatik olarak geri 

kazanır.  

 Yeni Lisans kullanma izni bulunmaktadır seçeneği, önceden 

tanımlı TÜM kullanıcısı ile çalışabilmek için gereklidir. 

 Eğer sadece kendi ayarladığınız kullanıcılarla çalışmak istiyorsanız, 

önceden tanımlı kullanıcı TÜM için Lisans kullanma izni 

bulunmaktadır seçeneğini kapatmanız yeterlidir. Gene de,bunun 

için, beraber çalışmak istediğiniz herkesi Allplan ve NemSLock 

Sunucu Konsolunda tanımlamanız gerekir.  

 Tüm kullanıcıları oluşturduğunuzda, son adım, önceden tanımlı 

TÜM kullanıcısı için Lisans kullanma izni bulunmaktadır 

seçeneğini deaktive etmek olacaktır. 

 Artık, kullanıcı listesi verisi almanıza gerek kalmamıştır.  
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NemSLock Sunucusu Yükseltilmesi 

Allplan’ı her güncellediğiniz veya yükselttiğinizde, NemSLock Lisans 

Yöneticisi otomatik olarak güncellenir. NemSLock Sunucusu 

kullanıyorsanız, güncelleme işlemini elle başlatmanız gerekmektedir.  

Bu kullanım kitabında bahsedilen avantajlardan faydalanmak için 

NemSLock Lisans Yöneticisini güncellemenizi tavsiye ederiz.  

NemSLock Lisans Yöneticisi’ni yükseltmeden önce, yeni lisanslara 

ihtiyaç duyarsınız. Aşağıdaki seçenekler sağlanmaktadır:  

 NemSLock Lisans Yöneticisi’ni yükseltmeden önce, kayıtlandırma 

talebinde bulunmak için mevcut versiyonu kullanın. NemSLock 

Sunucusu’nun yeni versiyonu için de geçerli bir kayıtlandırılmış 

lisansınız olur (örn., customer#_001.nslsrv). Bu lisansı 

NemSLock Sunucusu’nu yükseltmek için kullanın.  

 Allplan Connect, ofisinize ait özel alanda, geçici kullanım için yeni 

bir lisans bulundurur (örn., customer#_001_psd.nslsrv). Bu 

lisansı NemSLock Sunucusu’nu yükseltmek için kullanın. 

Ardından, kayıtlandırılmış lisans için bir lisans isteği oluşturun.  

Not: Yükseltme işleminde, her bir Allplan yüklenen bilgisayar, yeni 

lisanslarla otomatik olarak bağlanırlar. Normal şartlarda, sistem 

yöneticisinin kullanıcı yönetimi veya konsolunda bir değişiklik 

yapmasına gerek bulunmamaktadır. 

Aşağıdaki bölüm gerekli adımların bir genel görünümünü sunmaktadır. 
 

NemSLock Sunucusunun sunucu üzerinde 

güncellenmesi veya yükseltilmesi 

NemSLock Sunucusunu, sunucuda en son program versiyonuna 

güncellemeniz veya yükseltmeniz sırasında, istemciler kullanılamaz: 

Sunucuyu kapatıp, alınmış olan lisansları sunucuya geri aktarmanız 

gerekir. NemSLock Sunucusunun yükseltilmesinden önce, düzgün 

planlama için yeterli zaman ayırmanıza değecektir. Ofiste hiç kimsenin 

çalışmadığı hafta sonu veya akşam gibi bir zamanda bu işlemleri 

gerçekleştirin.  

NemSLock Sunucusunun sunucu üzerinde 

güncellenmesi veya yükseltilmesi için 

 Allplan 2013 yükleme medyasının hazırda bulunduğundan emin 

olun.  



 

106 NemSLock Sunucusu Allplan 2013  

 Tüm alınan lisansları sunucuya geri göndermeniz gerekmektedir. 

 Sunucuyu kapatmanız gerekir. Güncelleme yüklemesini iş 

istasyonlarında kimsenin çalışmadığı bir zamanda yapın.  

1 NemSLock Sunucu Konsolu’nu çalıştırın.  

2 NemSLock Sunucusu’nu kapatmak için,  Sunucu durdur 

tuşunu tıklayın.  

Bu işlem NemSLock Sunucu hizmetini kapatı; yani, ağ bağlantısı 

kesilir ve istemciler (kullanıcılar) artık sunucuya erişemezler.  

Not: Sunucuyu kapatmadan önce, tüm alınan lisansların geri gelmesi 

gerekir. Eğer, alınan bazı lisanslar hala eksik durumdalarsa, sistem, 

uygun bir mesajı ekrana getirir. 

3 Allplan 2013 veri medyasını uygun sürücüye takın. 

4 Allplan 2013 Başlangıç Menüsü’ndan çıkın.  

5 Windows Explorer’ı başlatın.  

6 \Programs\NemSLock 2006 Server klasörünü açın.  

7 setup.exe’yi çift tıklayın.  

8 Ekrana getirilen yönergeleri takip edin.  
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Allplan’ın istemcilerde yükseltilmesi 

Allplan’ın istemcilerde yükseltilmesi hakkında notlar  

 NemSLock Sunucusunun Allplan’ın yeni versiyonu için lisansları 

sağlamakta olduğundan emin olun. Örneğin, NemSLock Sunucu 

lisasnlarını sunucuda yükseltebilirsiniz.  

 Windows çubuğunda, Start - (All) Programs - Nemetschek - 

Nemetschek SoftLock 2006 - License Manager’ı çalıştırın.  

 Lisans Yöneticisinde yeni versiyon için bir lisans seçin.  

 Allplan’ı en güncel versiyona yükseltin. 

- Lisans Bilgisi Seç diyalog kutusundan Mevcut lisans dosyası’nı 

seçin. Bunun ardından lisans sürücüsü yüklenir.  

- Kurulum, Allplan’ın yeni versiyonu için bir lisans seçip 

seçmediğinizi kontrol eder.  

- Eğer seçim doğru ise, Kurulum Allplan’ın yeni versiyonunu 

kurar.  
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Bir imaj ve SysPrep kullanarak Allplan’ın birkaç bilgisayara 

yüklenmesi 

Eskiden, mevcut bir bilgisayarın imajının kullanılarak birkaç bilgisayara 

kurulum yapılmasında bazı sorunlar bulunmaktaydı. İmajı farklı bir 

bilgisayara aktardığınızda, NemSLock Lisans Yöneticisinin çalışması 

mümkün değildi. Ana bilgisayarın bilgisayar ID dosyası, doğal olarak 

diğer bilgisayarlardan farklı olarak oluşuyordu. 

SysPrep özellikle Allplan’ın birden fazla bilgisayara bir imaj 

kullanılarak yüklenmesini, kolaylaştırmaktadır. SysPrep size, ana 

bilgisayardaki imajın, diğer bilgisayarlara yükleme yapılmasına olanak 

tanıyacak şekilde oluşturulmasında yardımcı olmaktadır.  

Not: SysPrep’i sistem yöneticisi olarak çalıştırın. SysPrep sadece 

yetkin sistem yöneticileri tarafından kullanılmalıdır. 

SysPrep ana bilgisayarı aşağıdaki şekilde hazırlamaktadır: 

 Tüm lisanslar süresi dolmuş statüsüne getirilirler; aynısı, daha 

sonradan yüklenen deneme lisansları için de geçerlidir.  

 Bilgisayar ID dosyası sıfırlanır.  

 Yeni bilgisayar ID dosyası sadece programı bir sonraki başlatışınızda 

oluşturulur.  

SysPrep hakkında detaylı bilgiye Allplan Connect - Support - 

Solutions – sysprep web sitesinden erişebilirsiniz.  

İmajın kopyalanmasından sonra, son lisansları yükleyebilir veya 

NemSLock Sunucusu ile Lisans Yöneticisine bağlanabilirsiniz. Bu 

sayede, sahip olduğunuz ürünün tüm özelliklerini kullanmaya 

başlayabilirsiniz.  
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2 
2B’den 3B çizgilere, 41 

6 
64-bit desteği, 12 

A 
Allplan Connect içerisinde bina 

dönüşümü için CAD verisi, 13 

animasyonda çap-bağımlı 

gösterim, 55 

antet bloğu lejantları, 64 

antet blokları için lejantlar, 64 

araç isimleri, 41 

arayüzler, 24 

DXF, DWG, 26 

iTWO arayüzü, 25 

Sketchup, 26 

artan donatı yerleşimi, 74 

Ayrı gönderilen IBD, 13 

B 
bina strüktürü, bul ve yenile, 14 

büyük paftalarda yazı bulunması, 

23 

C 
çakışma kontrolü, 22 

çizim dosyaları, sayı, 16 

çizim dosyası filtresi, 80 

Connect paleti, 22 

çubuk kesim diyagramı, 74 

D 
dış kontur otomatik tanıma, 20 

dosya grubu strüktürü, bul ve 

yenile, 14 

DXF, DWG, 26 

E 
eleman doğrultu sembolü, 18 

eleman işaretleyici, odalar, 42 

eleman kontrol sembolü, 18 

Exchange pafta yönetimi, 57 

G 
global illumination, 44, 48, 50 

global illumination render yöntemi, 

44, 48, 50 

gösterim seçenekleri, 77 

I 
IFC arayüzü, 24 

ilişkili görünümler, 76 

çizim dosyası filtresi, 80 

gösterim seçenekleri, 77 

iTWO arayüzü, 25 

K 
katman durumu geri, ileri al, 15 

kritik model verisi işaretlenmesi, 

43 

kullanıcı arayüzü, 2 

araç isimleri, 41 

grafik bileşenler, 3 

modül isimleri, 41 

özelleştirme, 6 

L 
lejantların oluşturulması ve 

düzenlenmesi, 86 

listelerin raporlara dönüştürülmesi, 

94 

M 
modül isimleri, 41 

mühendislik, 67 

artan donatı yerleşimi, 74 

çubuk kesim diyagramı, 74 

donatı etiketleme, 68 

donatı tabloları, 72 

mühendislik için betonarme 

bileşenler, 37 

mühendislikte kullanılan raporlar, 

72 

N 
NemSLock Lisans Yöneticisi, 96 

NemSLock Sunucusu, 99 

İndeks 
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nokta yakalama seçenekleri, 21 

O 
odalar, eleman işaretleyici, 42 

P 
pafta editöründeki raporlar, 65 

pafta strüktürü, bul ve yenile, 14 

pafta ve proje niteliklerinin 

tanımlanması, 66 

pafta yönetimi, 57 

paftalar, sayı, 17 

palet kullanılarak donatı 

etiketlenmesi, 68 

paletler, Connect, 22 

ParaObjeler, 27 

mühendislik ParaObjeleri, 37 

ParaObje skripti, 36 

paraObjelerin Ayarlanması, 30 

ParaObjelerin oluşturulması, 31 

ParaObjelerin palette seçimi, 27 

paraObjelerin yerleştirilmesi, 28 

PDF verisi gönderimi için favori 

yönetimi, 63 

proje nitelikleri, 62 

proje seçimini gei, ileri al, 16 

projeye ayarlı katman strüktürleri, 

19 

R 
rapor şablonları oluşturulması, 92 

rapor şablonlarının değiştirilmesi, 

93 

raporlar, 84 

lejantların oluşturulması ve 

düzenlenmesi, 86 

listelerin raporlara 

dönüştürülmesi, 94 

mühendislikte kullanılan 

raporlar, 72 

rapor şablonları oluşturulması, 

92 

rapor şablonlarının 

değiştirilmesi, 93 

rapor tanımlama, 91 

raporlardaki grafiklerin 

düzenlenmesi, 87 

yönetim raporları, 89 

raporlardaki grafiklerin 

düzenlenmesi, 87 

referans çizim dosyaları 

yönetim, silme, 80 

yükleme, 80 

S 
saklı çizgi görüntü, 38, 40 

seçili elemanlara yaklaşılması, 23 

Sketchup, 26 

W 
Windows Explorer (servisler), 10 

Windows klasör strüktürü, 10 

X 
X3D format, 54 

Y 
yeniden tasarlanan sihirbazlar, 7 

yönetim raporları, 89 

 


