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Hoş geldiniz 
Sayın Bay veya Bayan, 

BIM çözümü Allplan 2014, yapı sektörünün bu gün ve gelecekteki 

ihtiyaçları için tasarlanmıştır. Etkili, obje-tabanlı 3B modeli ile 
Allplan 2014 Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) için ideal tabanı 
sağlamaktadır:  açık platform entegre ve optimize edilmiş 

tasarım, yapı inşası ve yönetimi gibi, yapı yaşam döngüsünün 
tüm süreçlerini kapsar. Planlama verimliliğinin arttırılması ile 
Allplan 2014, maliyetleri daha en baştan düşürebilmenizi sağlar. 

Yaygın olarak kullanılan yazılımlarla etkin veri alışverişi, 
mimarların, mühendislerin, yapı denetimcilerinin, yüklenicilerin ve 
diğer tüm disiplinlerin yakın ve eş zamanlı çalışabilmelerine 

olanak tanır. 

Ek olarak, dünyanın her tarafındaki ofisleri bağlayan yeni 
özelliklere sahip workgroup yöneticisini, esnek kapı ve pencere 

komutlarını, elemanların revizyonunda etkin ve direkt şekilde 
kullanılabilen yeni tutma noktalarını ve 3B donatılardaki pek çok 
gelişmeyi bu versiyonda bulacaksınız . Tüm bu geliştirmelerle, tek 

bir amaca odaklandık: size ilham verecek bir Allplan versiyonunu 
hizmetinize sunmak! 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz! 

Nemetschek Allplan Systems GmbH 
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Yükleme ve Veri 
Yönetimi 

Unicode desteği 

Allplan 2014 Unicode standardını desteklemektedir.  
 

Yükleme ve Otomatik-Güncelleme 

Yerel dosya depolama 

Workgroup Manager seçeneğini kullanarak yükleme yaptığınızda, 
yerel dosya depolaması için bir klasör belirleyebilirsiniz . Yeni 
Çevrim İçi Workgroup seçeneği kullanarak çalışmada bu 

önemlidir; burada tanımlayacağınız yerel klasör, çevrim içi 
projelerin senkronizasyonunda kullanılır. 
 

Allplan İndirme Yöneticisindeki Gelişmeler 

İndirme işlemini iptal ettiğinizde, Allplan İndirme Yöneticisi, işleme 

en son kaldığınız yerden devam eder. 
 

Sessiz modda hotfixlerin yüklenmesi 

Hotfixlerin sessiz modda indirilmesini sağlayabilirsiniz. Bu, 
özellikle kullanıcıların, yükleme işlemi için izinlere gerek 

duydukları büyük ofisler için kullanışlıdır. 
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Katmanlar ve Çizim Dosyaları 

Daha çok çizim dosyası kullanılabilir 

128 çizim dosyası aynı anda açılabilir (eskiden sınır 80’di). 
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Yeni katman paleti 

Katman diyalog kutusuna ek olarak, Allplan 2014 artık 
Katmanlar paletini de sunmaktadır. Katmanlar paleti özellikle 
katman görünürlüklerini hızla değiştirmek istediğinizde 

kullanışlıdır. Katman diyalog kutusu daima kullanılabilir 
durumdadır ve katman strüktürleri, basım grupları ve yetki 
gruplarının yönetiminde de kullanılabilir. Katman diyalog kutusu, 

palet görünümüne uyumlu olacak şekilde yeniden tasarlanmıştır. 

 

Katmanlar paleti, tüm katman hiyerarşisini gösterir. Katmanların 
görünürlük ve durumlarını tanımlamanın yanı sıra, aktif katmanı 
da seçebilirsiniz. 

Katmanlar paleti, aşağıdaki bölümlerden oluşur: 

Liste kutusu 
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 Seçili girişleri genişlet 

Görüntüyü, seçili nodun altındaki girişler de görünecek şekilde 
açar. 

 Tüm girişleri daralt 

Tüm alt girişleri gizler. 

 Görünürlüğü tersine çevir 

Mevcut olarak ayarlanan katman görünürlüğünü tersine çevirir. 

 Önce Sonra 

  Aktif  Değiştirilebilir 

  Değiştirilebilir  Saklı, donuk 

  Görünür, donuk  Saklı, donuk 

  Saklı, donuk  Değiştirilebilir 

Standart katman aktif katman olarak ayarlanır. 

Not: Orijinal katman görünürlüğünü geri almak için,  Katman 

görünürlüğünde geri git seçeneğini kullanabilirsiniz. 

 

Katman görünürlüğünde yapılan değişiklikleri geri alır veya geri 

aldıklarınızı yeniler.  Katman görünürlüğü kullanarak, 

katman görünürlüğünde yaptığınız değişiklikleri 30 adıma kadar 

geri çağırabilirsiniz. Bu ayar, kullanıcı özeldir ve her proje için ayrı 
olarak kaydedilir. 

 Katman Strüktürü Tazele  

Ekrana getirilen katman strüktürünü günceller. Örneğin, eğer, 
kısayol menüsünden Açık dokümanda kullanılan katmanları 

listele seçeneğini seçtiyseniz ve listelenen katmanlardan birini 
kullanan son elemanı sildiyseniz, liste kutusunun içeriği, bu yeni 
duruma uyacak şekilde kendiliğinden güncellenmemiş olacaktır. 
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Dokümanda kullanılmakta olan katmanlar siz  tuşunu 

tıklayana kadar güncellenmeyecektir. 

 Bul 

Kısa isimleri, tam isimleri veya isimlerin bölümlerini 
arayabileceğiniz Bul... diyalog kutusunu açar. 

Katmanlar 

Katman durumlarını tanımlamak için onay kutucuklarını kullanın: 

- Bir katmanı Aktif  hale getirmek için ÇİFT 

TIKLAYIN. 

- Bir katmanı Aktif  / Değiştirilebilir  / 
Görünür  / Saklı  hale geçirmek için 

gerekli kutuyu tıklayın. 

- SHİFT+CTRL+ÇİFT-TIKLAMA, seçili katmanı Aktif 

 yapar ve tüm diğer katmanları Saklı  

moduna getirir. 

- Bir katman seçip SPACE BAR tuşuna basarak 
Değiştirilebilir  <-> Görünür  <-> Saklı 

 modları arasında geçiş yapabilirsiniz. 

Kısayol menüsü 

 

Tümünü seç (Ctrl+A) 
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Palette ekrana getirilen tüm katmanları seçer. Karşılık gelen 
seviyeleri açılmadığından dolayı ekrana getirilmeyen katmanlar 

seçilmezler. 

Seçimi iptal et (Shift+Ctrl+A) 

Eleman seçimini iptal eder. 

Seçili katmanları izole et (Shift+Ctrl+çift-tıklama) 

Seçili tüm katmaları Değiştirilebilir moduna getirir. En son seçili 
katman Aktif; tüm diğer katmanlar Saklı olarak ayarlanır. 

Aktif katmana git 

Sizi listde aktif katmana götürür. 

Seçili komuta atanmış katmaları listele 

Bu seçenek ile, program sadece kullanılmakta olan komuta 
atanmış katmanları listeler. 

Açık dokümanlarda kullanılan katmanları listele 

Bu seçenek ile, program sadece aktif ve değiştirilebilir modda 
açılmış olan çizim dosyalarındaki katmanları listeler. Eğer tüm 
katmanlar standart katmanda ise, bu seçenek kullanılabilir 

durumda değildir. 

Tüm katman hiyerarşisini listele 

Bu seçenek ile, program tüm katmanları listeler. 

Değiştirilebilir katmanları göster / Görünür, donuk katmanları 
göster / Saklı, donuka katmanları göster 

Seçiminiz olan seçeneğe uygun olacak şekilde, katmanları 

filtreler. 

Özelleştir... 

Özelleştir diyalog kutusu, Paletler sekmesini açar. Katman 

hiyerarşisinin üst ve/veya alt strüktürel yapılarının ve hangi 
özelliklerinin (kısa isim, biçim özellikleri, kalem, çizgi, renk) ekrana 
getirileceğini belirleyebilirsiniz. Tablo başlığının kısayol menüsünü 

de, ekrana getirilecek özelliklerin çerçevesini belirlemek için 
kullanabilirsiniz. 

Akasyon araççubuğu 
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 Aktif katmanı eşleştir 

Bu ikonu tıkladığınızda, diyalog kutusu geçici olarak kapanır ve 
çalışma alanındaki bir elemanı tıklayabilirsiniz . Bu elemanın 

katmanı aktif katman olarak ayarlanır. 

 Favori yükle 

Favori dosyaları içerisine kaydettiğiniz katman ayarlarını buradan 
çağırabilirsiniz. 

 Favori kaydet 

Geçerli katman ayarını bir favori dosyası (*.lfa) olarak 

kaydedebilirsiniz. 

 Katman basım grubu seç 

Bunu, tanımlı bir basım grubu seçmek için kullanabilirsiniz . 

 Yetki gruplarını seç 

Mevcut yetki grubunu seçebilirsiniz. 

>> Genişlet 

Katman diyalog kutusunu açar. 
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Katmanların daha kolay seçilebilmesi 

Sadece bir katman seçmenizi gerektiren komutlar artık tüm 
Katman diyalog kutusunu açmayacaktır; bunun yerine, aktif 
katmanı seçebileceğiniz, basitleştirilmiş bir arayüz ekrana 

getirilecektir. Kısayol menüsünü kullanarak, hangi katmanların 
ekrana getirileceğini belirleyebilirsiniz . Bu ayar palet veya 
Katman diyalog kutusundan bağımsız olarak çalışmaktadır. 
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Görselleştirme ve ParaObjeler için yeni katmanlar 

3B objelerin UV kaplamaları için görselleştirmeye yönelik yeni 
katmanlar bulunmaktadır. Bu katmanları Görselleştirme grubu 
altında bulabilirsiniz. 

Yeni katmanlar aşağıdaki şekilde isimlendirilmişlerdir: 

 VIS_GEN Dış mekan objeleri, genel 

 VIS_VEHIC Taşıtlar 

 VIS_PERSO İnsanlar 

 VIS_TREE Ağaçlar 

Kapı ve pencerelerde kullanılan ParaObjeler için yeni katmanlar 
bulunmaktadır. Bu katmanları Mimari grup altında bulabilirsiniz. 

Yeni katmanlar aşağıdaki şekilde isimlendirilmektedirler: 

 AR_SWING Pencere, kapı kanatları 

 AR_ROLL Öne monte edilen panjur elemanları 

Eğer Allplan standart katman strüktürünü kullanıyorsanız, bu yeni 

katmanlar, proje veya ofis katman strüktürünüze otomatik olarak 
eklenirler. 
 

Bir proje oluşturduğunuzda ve katman için yolları projeye 
ayarladığınızda, HARİCİ nod altındaki katmanlar artık, büro 
standartlarından proje-özek katman strüktürü içerisine 

kopyalanmamaktadırlar. Bu sayede, katman yapısının gerek 
duyulmayan katmanlarla şişmesi engelenmiştir. Bu katmanlar, 
DWG/DXF dosyalarını projeye aldığınızda oluşturulurlar.  
 

Katmanların proje-özel biçim özellikleri 

Çeşitli projelerde Katman biçim özellikleri ayarını kullanmanız 
gerekir. Önceki versiyonlarda, her farklı proje geçişinde, bu ayarı 
değiştirmeniz gerekiyordu. 

Artık, Biçim Tanımlaması sekmesinde bulunan Katman biçim 
özellikleri ayarının genel olarak uygulanması zorunluluğu 
kaldırıldı; bunun yerine, sadece aktif projede geçerli oldular. 

Ancak, Katman/Görünürlük Seç sekmesindeki Katman biçim 
özellikleri ayarının kullanıcı-tanımlı olma özelliği korundu. 
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Katmanlarda daha fazla karakter kullanabilirsiniz 

Katmanların tam ismi için 255 (28 yerine) ve kısa isimleri için 16 
karakter (10 yerine) kullanabilirsiniz. 
 

Projeler 

Proje klaösr ismi standart olarak proje ismi 

Proje ismi artık otomatik olarak yeni projenin klasör ismi olarak 
kullanılmaktadır. Bundan sonra projelerde dahili numara 

kullanılmayacaktır.  

Bu nedenle, Proje klasörü ismi ayarının Servisler uygulaması - 
Konfigürasyon menüsünde bulunmasına gerek kalmamıştır. 
 

Proje ayarı olarak çevrilmiş plan görünümü  

Şu ana kadar  Çevrilmiş Plan Görünümü ayarı vitrinlere ayrı 
ayrı uygulanıyordu. Önceki versiyonlarda, yeni bir çizim dosyasını 

her açışınızda, açıyı yeniden girmeniz gerekiyordu. Projesine 
bağlı olarak, bu işlemi günde birkaç kez tekrarlamanız 
gerekebiliyordu.  

Allplan 2014 ile birlikte, bir porjeyi oluştururken veya mevcut bir 
projenin özelliklerini değiştirirken, bir proje açısı ataması 
yapabilrsiniz. Bu ayar, anında, tüm açık ve yeni vitrinlere 

uygulanır. 
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Allplan Workgroup İle 
Birlikte Çalışma 

Yeniden tasarlanmış kullanıcı yönetimi 

Allplan'ın kullanıcı yönetimi yeniden tasarlandı ve geliştirildi. 

Diyalog kutusuna servisler uygulamasını açarak ve Workgroup 
Manager – Kullanıcıları yönet seçeneğini tıklayarak 
erişebilirsiniz. 

 

Allplan Kullanıcı Yönetimi diyaog kutusundan yeni kullanıcılar 

oluşturabilir, mevcut kullanıcıların özelliklerini değiştirebilir veya 
kullanıcıları silebilirsiniz. Bu komutlara kısayol menüsünden 
erişebilirsiniz. 

Allplan Kullanıcı Yönetimi diyalog kutusu 

Kullanıcı ismi 

Bunu, Allplan kullanıcı ismini girmek için kullanın. Bu isim ISO 
9660 (maksimum 8 karakter, özel karakter olmadan) ile uyumlu 

olmalıdır. 
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Windows kullanıcı ismi 

Burayı Windows kullanıcı ismini girmek için kullanın. 

Kullanıcı ID 

Kullanıcı tanı numarasını belirleyebilirsiniz . Kullanıcı ID otomatik 
olarak atanır ve değiştirilemez.  

Kullanıcı klasörü 

Burayı, kullanıcı klasörünün bulunacağı bigisayarı belirlemek için 
kullanın. 

Kullanıcı grubu 

Burayı kullanıcının Yönetici veya Kullanıcı grubunda olacağını 
belirlemek için kullanın. 

E-posta adresi 

Burayı, kullanıcının e-posta adresini belirlemek için kullanın. Bu 
e-posta adresi, workgroup ortamının bir üyesi olmayan 

kullanıcının çevrim içi bir projeyi açabilmesi için gereklidir. 

Parola 

Burayı, kullanıcı için bir parola girmek amacıyla kullanın. Bu 

parola ve e-posta adresi ile, workgroup ortamının üyesi olmayan 
kullanıcı, çevrim içi bir projeyi açabilecektir. 

Parola tekrar et 

Bunu, kullanıcı için parolayı tekrar etmek amacıyla kullanın. 
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Referans çizim dosyaları değiştiğinde 
mesaj ver 

Bir ağ ortamındaki kullanıcılar, artık, referans modda açılmış bir 
çizim dosyasının, diğer bir kullanıcı tarafından değiştirildiğini 
görebilirler. Bu seçenek seçili olduğunda, program, referans çizim 

dosyasını güncelleyebileceğiniz veya olduğu gibi 
bırakabileceğinize dair seçiminiz için bir mesaj ekrana getirir. Bu 

ayar kullanıcı özeldir (  Proje özel bazlı aç -  Ayarlar). 

 

Proje bazlı aç diyalog kutusunda, kırmızı renkli çizim dosyaları, 
değiştirilmiş ancak henzü güncellenmemiş çizim dosyalarını 
temsil etmek için kullanılır. Çizim dosyasını, kısayol menüsünden 

Çizim dosyasını yeniden yükle  seçeneğini kullanarak 
güncelleyebilirsiniz. 

 

Bina strüktürü ve düzlem modunun 
düzenlenmesi 

Bir bina strüktürü veya düzlem modelini değiştirmeden önce, 

Proje bazlı aç diyalog kutusunda  Bina strüktürü, 

düzlem modeli düzenle  (diğer kullanıcılar için kilitle) 
seçeneğini kullanmanız gerekir. Bu, bina strüktürü veya düzlem 
modellerinin, aynı anda birden fazla kullanıcı tarafından 

değiştirilmeye çalışılmamasını garanti altına alır. 
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Çevrim için projeler için özellikler 
eklenmiş Allplan workgroup  

Allplan Workgroup seçeneği, bir çevrim içi sunucuda (FTP 
Server) projeleri kullanıma açabileceğiniz şekilde geliştirildi. 
Çalışanlar, yerel ağda olmalarına gerek kalmaksızın, tüm 

projelere internet üzerinden erişebilirler. Erişim, sanki tüm 
çalışanlar aynı ofis içerisindeylermiş gibidir. 

Aşağıdaki uygulamalar, Çevrim İçi Allplan Workgroup ile 

mümkündür: 

 Workgroup kullanıcıları evlerinden Allplan Projelerine 
erişebilirler 

 Birden falza ofis, aynı Allplan projesine erişebilir 

 Workgroup ortamının parçası olmayan, projeye dışarıdan 
destek olan kişiler, Allplan projeleri üzerinde çalışabilirler 
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Çevrim için projelerde çalışmak için gerekli adımlar 

Takip eden bölüm, çevrim içi projelerde çalışabilmek için gerekli 
olan adımlarla ilgili genel bilgi sağlamaktadır. Eğer harici 
kullanıcılar (Allplan Workgroup ortamının parçası olmayan kişiler) 

projelere erişecekse, sadece 6 ve 7nci adımları uygulamanız 
gerekir. 

1nci adım: FTP sunucusunun ayarlanması(Allplan yöneticisi 
veya sistem yöneticisi) 

Çevrim İçin Allplan Workgroup bir FTP sunucusuna gereksinim 
duyar. Bir IP adresinden erişiebildiği sürece, herhangi bir FTP 

sunucusu kullanabilirsiniz. FTP sunucusunu kurmak ve yönetmek 
için, ücretsiz FileZilla (https://filezilla-project.org/) programını 
kullanabilirsiniz. 

FTP sunucusu için bilgi, mevcut bir Allplan workgroup sunucusu 
üzerinde depolanabilir. 

Tavsiye: workgroup sunucusu için ayrı bir bilgisayar kullanın; 

FTP sunucusunu bu bilgisayara kurun; çevrim içi kullanılacak 
projeleri bu bilgisayara teşıyın; projeleri çevrim içi kullanım için 
hazırlayın. 

2nci adım: FTP sunucusu üzerinde kullanıcılar ve kullanıcı 
haklarının tanımlanması (Allplan yöneticisi veya sistem 
yöneticisi) 

FTP sunucusu kurulduktan sonra, sunucu üzerinde kullanıcı ve 

kullanıcı haklarını tanımlamanız gerekir. Kullanıcılara erişecekleri 
proje klasörü için tüm haklar verilmelidir. Lütfen veri güvenliğini 
değerlendirmeyi unutmayın (bakınız "Veri için güvenlik koşulları" 

sayfa 22). 

Tavsiye: her kullanıcı için ayrı, parola korumalı hesap oluşturun. 

3ncü adım: FTP sunucusunda oturum açılmasına dair 
bilgilerle ilgili kullanıcıların bilgilendirilmesi (Allplan 
yöneticisi veya sistem yöneticisi) 

Çevrim içi projelere ulaşacak kullanıcılara, oturum açmaları ile 
ilgili bilgi sağlamanız gerekir. Allplan workgroup ortamının parçası 
olan kullanıcıların, sadece FTP sunucusunda oturum açma 

bilgisine ihtiyaçları vardır; grup dışı kullanıcılar ise ek olarak 
Allplan kullanıcıları yönet (bakınız adım 6) başlığında verilen 
parolaya ihtiyaç duyacaklardır. 

https://filezilla-project.org/
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4ncü adım: çevrim içi sunucunun eklenmesi(Allplan 
kullanıcıları) 

Allplan kullanıcılarının çevrim içi projelerde çalışabilmesi için, 
Allplan’a projelerin bulunduğu FTP sunucu için aoturum açma 
bilgilerini aktarmaları gerekir. Sistem yöneticisi veya FTP 

sunucusundan sorumlu olan kişiden elde edilebilecek bu bilgi,  
kullanıcı özel bazda tutulur. 

 

Bir çevrim içi sunucu eklemek için 

1 Servisler uygulamasında, Workgroup Manager menüsünü 

açın ve Bilgisayar ve projeleri yönet seçeneğini tıklayın. 

2  Çevrim içi sunucu ekle komutunu tıklayın. 

3 Çevrim içi sunucunun özelliklerini tanımlayın. 
 

5nci adım: projelerin çevrim içi projelere dönüştürülmesi 
(Allplan yöneticisi veya sistem yöneticisi) 

Bir projenin çevirm içine açılmasından önce, çevrim içi kullanım 

için hazırlanması gerekir.  

Bu, aşağıdaki adımları gerektirir: 

 Kullanıcı hakları projeye kopyalanır. 

 Kaynaklar proje-özel olarak ayarlanır ve projeye kopyalanır. 

 Proje klasörü isimlendirilme şekli 'proje ismi ile aynı klasör 
ismi' olarak ayarlanır. 

Bir projeyi, çevrim içi kullanım için, oluştururken veya daha sonra 

hazırlayabilirsiniz. Direkt olarak çevrim içi sunucuda oluşturulan 
veya oraya kopyalanan veya taşınan projeler, çevrim içi kullanıma 
otomatik olarak hazırlanırlar. Bir FTP sunucu olarak kullanılan 

workgroup sunucusu içerisinde bulunan projelerin ise, çevrim içi 
kullanım için hazırlanmaları gerekir. 

 

Bir projeyi çevrim içi erişime hazırlamak için 

1 Dosya menüsünden,  Yeni Proje, Proje Aç... komutunu 

tıklayın. 
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2 Söz konusu projeyi farenin sağ tuşu ile tıklayın ve Projeyi 

çevrim içi erişim için hazırla  seçeneğini işaretleyin. 

3 Onaylamak için Evet’i tıklayın. 
 

Dışarıdan kullanıcılar (Allplan workgroup ortamının parçası 
olmayan) projelere erişecekse, sadece 6 ve 7nci adımları 

uygulamanız yeterlidir. 

6ncı adım: Allplan’da harici kullanıcılar oluşturulması 
(Allplan yöneticisi) 

Allplan kullanıcı yönetimi, çevrim içi bir projeye erişecek her harici 
kullanıcı için bir e-posta adresi ve bir parolayı sisteme eklemelidir. 
Bir çevrim içi projeye erişmek isteyen her harici kullanıcı, bu 

bilgileri girmelidir. Bir Allplan workgroup ortamı kullanıcısı sistem 
tarafından otomatik olarak algılanır; onlar, çevrim içi projelere, bir 
e-posta adresi veya parola girmeksizin erişebilirler. 

 

Bir Allplan kullanıcısı oluşturmak için 

1 Servisler uygulamasında, Workgroup Manager menüsünü 

açın ve Kullanıcıları yönet seçeneğini seçin. 

2 Boş beyaz alanı farenin sağ tuşu ile tıklayın ve kısayol 

menüsünden Kullanıcı oluştur... seçeneğini işaretleyin. 

3 Allplan Kullanıcı Yönetimi diyalog kutusundan yeni kullanıcının 

özelliklerini girin ve Uygula tuşuna basın. 
 

7nci adım: bir çevrim içi proje için yetkili kullanıcıların 
tanımlanması (Allplan yöneticisi veya sistem yöneticisi) 

Eğer çevrim içi projeye dışarıdan insanlar bağlanacaklarsa, bu 

kullanıcılara projeyi açma hakkı tanımanız gerekir. Bunu projenin 
kısayol menüsünü kullanarak yapabilirsiniz : Yeni proje, Proje 
aç… diyalog kutusundaki Özellikler. 
 

Çevrim içi workgroup hakkında genel bilgi 

Şematik genel görünüm 

Aşağıdaki şekil Çevrim İçi Allplan Workgroup ile ilgili sunucu ve 
klasör strüktürünün şematik bir genel görünümünü sunmaktadır. 
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Bu örnekte,ek olarak içerisinde sadece çevrim içi projelerin 
bulunduğu ek bir workgroup veri sunucusu bulunmaktadır. 
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Çevrim içi projelerin özellikleri 

Çevrim içi projeler, bazı noktalarda 'normal' Allplan projelerinden 

farklılık gösterirler: 

 Kaynaklar, daima proje-özel bir şekilde kullanılırlar. 

 Çevrim içi projeleri ProjeRehberinde yönetmek için, onları 

workgroup sunucusu kullanarak açmanız gerekir. FTP sunucu 
kullanarak açtığınız çevrim içi projeler, ProjeRehberi 
kullanarak yönetilemezler. 

 Servisler uygulaması - Workgroup Manager - Bilgi – Proje 
listesi göster komutu ile, çevrim içi projeler listelenemezler. 

 Çevrim içi projeler olması gereken, önceki versiyonlardan 
gelen projelerin, güncel versiyona önceden dönüştürülmüş 

olmaları gerekir. 

 Workgroup ortamının bir üyesi olmayan bir Allplan 
kullanıcısının çevrim içi bir projeye erişebilmesi için, Allplan 

kullanıcı yöneticisinin, bu kişiye bir e-posta ve parola ataması 
yapması gerekir. 

 

Yerel verinin çevrim içi veri ile senkronizasyonu 

Çevrim içi projelerle çalıştığınızda, FTP sunucusundaki veriye 

direkt erişilmez; bunun yerine, projelerin ve büro standardının 
yerel bir kopyası kullanılır. Yerel kopya, kurulum esnasında 
tanımladığınız yerel dosya depolama klasörünün içerisinde 

bulunur. Eğer, yükleme sırasında bir klasör tanımlamadıysanız, 
yerel kopya merkezi dosya depolama klasörünün bir alt klasörü 
olan LocalData klasörüne kaydedilir. 

Allplan’ı başlattığınızda, program, yerel dosya depolama 
klasöründeki büro standartlarının merkezi dosya depolama 
klasöründeki standartlarla senkronize olup olmadıklarını kontrol 

eder. Eğer değilse, veri senkronize edilir. 

Bir çevrim içi projeyi ilk  açışınızda, tüm dosyalar (çizim dosyaları, 
dosya grupları ve paftalar dışında) çevrim içi sunucudan, yerel 

dosya depolama klasörüne kopyalanır. 

Çevrim içi bir projede bir çizim dosyasını (aktif, değiştirilebilir mod, 
referans modu), paftayı veya dosya grubunu açtığınızda, bu 

doküman, çevrim içi sunucudan yerel dosya depolama klasörüne 
kopyalanır ve buradan açılır. Aynı anda, başkaları tarafından 
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açılıp değiştirilmemeleri için bir dosya kilitleme bilgisi (referans 
modunda açılan dosyalar dışında) çevrim içi sunucuda 

oluşturulur. Gene de, kilitli durumdaki çizim dosyaları diğer 
kullanıcılar tarafından referans modunda açılabilir. 

Değiştirdiğiniz Allplan dokümanını kaydettiğinizde, yerel dosya 

depolama klasöründen çevrim içi klasöre kopyalanır. Allplan 
dokümanını kapattığınızda, kilitleme bilgisi içeren dosya silinir ve 
diğer kullanıcılar bu dosyayı açabilir. 

Senkronizasyon, dokümanda bir versiyon artışını baz alır; yapılan 
her değişiklikte, bu artış bir adım yükseltlir. Dokümanın yerel veya 
çevrim içi sunucu versiyonunun versiyon numarasının 

büyüklüğüne bağlı olarak, doküman yerel klasörden çevrim içine 
veya tam tersi olacak şekilde kopyalanır.  

Bir proje açtığınızda, katmanlar ve çizgi tipi tanımlamaları gibi 

çevrim içi sunucuda bulunan kaynaklar, yerel dosya depolama 
klasörü ile senkronize olurlar. Değiştireceğiniz herhangi bir 
kaynak, projeyi kapatmanızla birlikte yerel dosya depolama 

klasöründen çevrim içi sunucuya aktarılır. Diğer kullanıcılar, 
projelerini kapatıp yeniden açana kadar, bu değişiklikleri 
görmezler. 
 

Açık dosyaların kilitlenmesi 

Veri bütünlüğünün garanti altına alınması için, bir kullanıcı 
tarafından açılan çizim dosyaları, paftalar ve dosya grupları, aynı 
anda başka kullanıcılar tarafından değiştirilmemesi maksadıyla, 

kilitlenirler. Her açık doküman için kilitleme bilgisi içeren bir dosya 
oluşturulur. 

Servisler uygulaması, Allplan yöneticilerinin, her proje için, 

kilitleme bilgisi içeren dosyaları görebilmeleri ve elle silebilmelerini 
sağlayan bir komut içerir. Bu, örneğin internet bağlantısı 
koptuğundan dolayı bir dosyanın gereksiz yere kilitli kalmasını 

engellemek içindir. 

Bu komutu Servisler uygulaması - Workgroup Manager – 
Kilitleme bilgisi yönet seçeneği ile kullanabilirsiniz. 

24 veya 48 saatten daha uzun süredir kilitli durumda olan 
dokümanlar, renkle işaretlenmiş olarak ekrana getirilirler. 
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Veri güvenlik değerlendirmeleri 

 Allplan normal FTP protokollerine ek olarak FTPS desteği de 

sağlamaktadır. Bir çevrim içi sunucu eklerken, kullanacağınız 
protokolü belirleyebilir ve FTPS kullanımının olanak dahilinde 
(eğer FTP sunucusu bu protokolü destekliyorsa) ve hatta 

zorunlu olduğunu tanımlayabilirsiniz. Normal FTP protokolü, 
kriptolamayı desteklemez, yani, veri ve şifreler, internet 
üzerinde düz metinler olarak iletilir. 

 FTP sunucuya erişimleri olan harici kullanıcılar, sadece 
Allplan’da kullanmaya yekileri olan projeleri açabilmenin yanı 
sıra, Allplan’da atanmış erişim haklarından bağımsız olarak, 

tüm proje isimlerini görebilirler. 

 Bir Allplan çevrim içi projesini bir harici kullanıcının açabilmesi 
için, FTP sunucusuna oturum açma ismi ve parolasına gerek 
duyar. Ancak, teorik olarak, harici kullanıcıların bir FTP client 

ile bu detayları kullanarak oturum açma olanakları da 
bulunmaktadır. Bu durumda, FTP sunucusunda 
erişebilecekleri tüm dosyaları okuyabilir ve değiştirebilirler. Bu 

nedenle, FTP sunucuyu ayarlarken bunu göz önünde 
bulundurmanız gerekir. 

 

Çevrim içi proje verilerinin yedeklenmesi ve geri 
çağırılması 

Çevrim içi proje verileri (örneğin çizim dosyaları), merkezi olarak 
çevrim içi sunucuda bulunmanın yanı sıra, çizim dosyasını açan 
her kullanıcının bilgisayarında da yerel olarak bulunur. Eğer bir 

dosyanın (örneğin bir *.ndw dosyasının) eski bir versiyonunu 
çağırmak istiyorsanız, çevrim içi sunucudaki verinin üzerine elle 
kayıt yapmalısınız. Örneğin, bunu yapmak için bir FTP client 

kullanabilirsiniz. 

Ek olarak, dosyanın, yerel olarak değiştirilmesi veya silinmesi 
gerekir; aksi takdirde, bir Allplan kullanıcısı, çevrim içi klasörde 

bulunandan daha yeni bir versiyona bilgisayarında sahip olabilir. 
Eğer bu kullanıcı, söz konusu dokümanı açarsa, daha güncel bir 
versiyon olduğundan dolayı çevrim içi sunucuya kopyalanır. 
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Koşulların tanımları 

FTP 

FTP File Transfer Protocol’ün kısaltmasıdır; bir IP ağı üzerinde 
dosyaların aktarılmasında kullanılan bir ağ protokolüdür. 

FTPS 

FTPS SSL üzerinden çalışan FTP için kısaltmadır; genel 
kullanılan FTP standardına bir kriptolama eklenmesini sağlayan 
protokoldür. 

FTP sunucu 

Bir FTP sunucusu, FTP kullanıcılarına erişim sağlayan bir 
uygulama programıdır. Bir FTP sunucusu kullanarak, bu programı 

kullanan bilgisayar üzerindeki dosya sisteminin bir bölümünü, 
diğer bilgisayarların internet üzerinden erişebilmesi için paylaşıma 
açabilirsiniz. 

FTP client 

Bir FTP client, FTP sunucularındaki dosya ve klasörlere erişim 
sağlayan bir uygulama programıdır. 
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Modüller Arası Yeni 
Özellikler 

Gelişmiş veri alışverişi 

Allplan 2014, harici programlarla veri takasını genişletecek, ek 

veri formatları sunmaktadır. 
 

Veri gönderimi ve alımı için AutoCAD 2013 formatı 

Allplan 2014 DXF ve DWG dosya transferlerinde AutoCAD 2013 
formatını desteklemektedir. 
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Mimari elemanların yüvey eleman verilerinin ayrı katmanlara 
gönderilmesi 

 Seçenekler, Veri alma, gönderme sayfasından, mimari 

elemanların yüzey elemanlarına, DWG, DXF veya DGN verisi 
gönderiminde ayrı katmanlar atanmasını belirleyebilirsiniz . 

 

Bu onay kutusunu işaretlediğinizde, mimari bileşenlerin yüzey 
elemanlarına DWG, DXF veya DGN formatında veri gönderilirken, 

bileşen için kullanılan katmandan farklı bir katmanda olabilmeleri 
için, geçici olarak ayrı bir katman ataması yapılır. Ata tuşunu 
kullanarak Atama: bileşen katmanı -> veri gönderimi için 

yüzey elemanı katmanı diyalog kutusunu açarak, yüzey 
elemanlarına ayrı katman tahsis inde bulunabilirsiniz. 

Bu ayar proje özeldir ve kolaylıkla açılıp kapatılabilir; yaptığınız 

atamalar korunurlar. 
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COLLADA verisi gönder 

 CINEMA 4D, VRML, DAE, KMZ, 3DS, U3D Verisi Gönder 
komutunu Allplan animasyon modelini DAE formatında 

kaydetmek ve COLLADA’ya göndermek için kullanabilirsiniz. DAE 
formatı 1.4.1 ve 1.5.0 formatlarında verinin COLLADA 1.4 ve 
1.5’e gönderilmesinde kullanılabilir.  

Veri gönderilmesi için, veri transfer tipini daha kesin 
belirleyebilirsiniz: 

 

COLLADA veri gönderim ayarları 

Orijine taşı 

Proje için öteleme koordinatları tanımlamış olsanız dahi, modelin 
veri gönderimi sırasında genel orijine (X=Y=Z=0) taşınması için 

bu seçeneği kullanın.  

Çift-yüzlü yüzeyler 

Bunu, bir yüzeyin iki tarafına da uygulanan dokuların 

gönderilmesini sağlamak için kullanın (şeffaf yüzeyler için 
önemlidir).  

Üçgenselleşme  

Bunu, veri gönderiminde yüzeylerin üçgenlere ayrılması için 
kullanın.  
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Google Earth’e veri gönder 

 CINEMA 4D, VRML, DAE, KMZ, 3DS, U3D Verisi Gönder 
komutunu Allplan animasyon modelini KMZ formatında kaydedip 

Google Earth’e göndermek için kullanabilirsiniz.  

Veri gönderiminde, transfer edilecek veri tipini daha detaylı 
tanımlayabilirsiniz: 

 

KMZ veri gönderim ayarları 

Orijine taşı  

Proje için öteleme koordinatları tanımlamış olsanız dahi, modelin 

veri gönderimi sırasında genel orijine (X=Y=Z=0) taşınması için 
bu seçeneği kullanın.  

Çift-yüzlü yüzeyler (otomatik olarak seçilidir)  

Bir yüzeyin iki tarafına uygulanan dokular gönderilir.  

Üçgenselleşme (otomatik olarak seçilidir)  

Veri gönderiminde yüzeyler üçgenselleştirilirler.  
 

X3D formatı artık kullanılmamaktadır 

 CINEMA 4D, VRML, DAE, KMZ, 3DS, U3D Verisi Gönder 
komutunu X3D formatında veri gönderimi yapmak için artık 

kullanamazsınız.  
 

GeoTIFF 

Dosya menüsünden Vitrin içeriğini bitmap olarak kaydet 
komutunu kullanarak, artık GeoTIFF dosyaları oluşturabilirsiniz. 
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Veriyi TIFF Formatında kaydettiğinizde, jeolojik referanslama için 
gerekli koordinatlar otomatik olarak Allplan’dan alınıp metadata 

olarak kaydedilir.  

GeoTIFF ve GeoJPEG dosyalarını  Bitmap Alanı komutunu 

kullanarak aldığınızda, jeolojik konum verisi algılanır ve resim 
dosyasının içerisinde gömülü veya bağımsız bir TWF veya JGW 

formatlı metin dosyası olarak ekli olduğuna bakılmaksızın analiz 
edilir. Boyutlandırma faktörü ve bırakma noktası dosyadan 
alınabilir; buu durumda, bırakma noktasını belirlemeniz istenmez.  

 

 

iTWO verisi gönderimindeki gelişmeler 

iTWO verisi gönderimi aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir: 

 Çatı pencereleri, diğer boşluklarla aynı şekilde 
gönderilmektedir. 

 Çok tabakalı döşeme strüktürleri gönderilebilmektedir. 

 Strüktür, odaların bariz şekilde görüleceği biçimde 

geliştirilmiştir. 

 Artık iTWO verisini, çizim dosyasının değiştirilebilir veya aktif 
olması koşulu ile, workgroup ortamından da gönderebilirsiniz . 

 

Bbim+ verisi gönderimi 

Dosya – Veri Gönder menüsündeki  Bim+ Verisi Gönder 
komutunu bim+ platformu için veri üretmek amacıyla 

kullanabilirsiniz. Bu, bulut-tabanlı platform, tüm genel formatlarda 
BIM modellerinin alınmasını, bu modellerin bim+ bulutunda 
depolanmasını ve erişim için mobil araçların kullanılmasını sağlar.  

Tüm Allplan elemanları(mimari ve mühendislik) tüm nitelikleri ile 
transfer edilirler.  
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Yeni hoşgeldiniz ekranını kullanarak 
etkin çalışma 

Yeni Allplan hoşgeldiniz ekranı, tüm kullanıcılar için çalışma 
verimliliğini arttırmaktadır.  

 Deneyimli kullanıcılar daima ellerinin altında olan en sıklıkla 

kullanılan proje araçlarından faydalanacaklardır: program 
başladığı anda yeni proje oluşturabilir, mevcut bir projeyi 
kopyalayabilir veya en son kullanılan projeleri tasarım modu 

veya pafta modunda açabilirsiniz. 

 Yeni kullanıcılar İlk Adımlardan Hızlı Başlangıç video 
eğitimlerine erişerek faydalanırlar. Deneyimli kullanıcılarımız 
ise, bu versiyondaki yenilikler hakkında bilgiye erişebilirler. 

 Daha en başından Güncellemeler ile ilgili bilgiye erişirsiniz. 
Eğer isterseniz, Allplan’ı hemen güncelleyebilirsiniz. Ek olarak, 
destek isteği oluşturmak için Hotinfo araçlarını 

kullanabilirsiniz.  

 Allplan Connect, Allplan Exchange , bim+, Allplan websitesi 
ve sosyal ağlara eişiminiz vardır. 

 Boş proje, otomatik olarak hoşgeldiniz ekranının arkasına 
yüklenir. Tüm diğer projeler o an için göz ardı edilirler.  Boş 
projenin veri hacmi göreli olarak küçük olduğundan, program 
daha hızlı başlar. Bir projeyi seçtiğiniz anda, Allplan bu projeyi 

yükler ve açar. 

Hoşgeldiniz ekranını kapatmanız durumunda, en son kullanılan 
proje her zamanki gibi yüklenir. Hoşgeldiniz seçeneğini? 

Menüsünden veya klavyeden SHIFT+CTRL+W kombinasyonunu 
kullanarak, istediğinizde hoşgeldiniz ekranının açılmasını 
sağlayabilirsiniz. Örneğin, yeni bir proje oluşturabilir veya Allplan 

Connect web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
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Hoşgeldiniz ekranı 

Hoşgeldiniz ekranı, Allplan’ı başlattığınızda sıklıkla kullandığınız 
araçları içerir.  

Projelerin oluşturulması, açılması 

 

Proje oluştur 

Bunu, yeni bir proje oluşturmak için kullanın.  

Detaylı bilgiyi Allplan yardım dosyalarında bulabilirsiniz; bakınız 
"Yeni bir proje oluşturulması".  

Proje kopyası 

Bunu, bir porjeyi, mevcut bir projeyi kopyalayarak oluşturmak için 
kullanın. Mevcut projenin içeriği, strüktürü ve ayarları, yeni 
projeye kopyalanır. 

Detaylı bilgiyi Allplan yardım dosyalarında bulabilirsiniz; bakınız 
"Bir kopya olarak yeni projenin oluşturulması".  

Proje aç 

Bunu, bir projeyi açmak için kullanbilirsiniz . 
Detaylı bilgiyi Allplan yardım dosyalarında bulabilirsiniz; bakınız 
"Aktif projenin seçilmesi". 

 

En güncel projeler 
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Üzerinde en son çalıştığınız projeleri görebilirsiniz .  
Projeyi tasarım modu veya pafta modunda açmak istediğinizi 

belirleyin ve proje ismini çift tıklayın.  

 

Bilgi, Hotinfo, Güncellemeler 

 

İlk adımlar 

Burası sizi, Allplan dünyası ile ilgili hızlı ve pratik başlangıç 

bilgileri içeren QuickStart CAD Tutorial sitesine aktarır. 

Allplan Mimari ve Mühendislik içerisindeki yeni özellikler 

Mimari ve mühendislik ile ilgili yenilikler hakkında bilgi 

bulabileceğiniz web sitesine sizi götürür. Alternatif olarak,? 
Menüsünü tıklayabilir ve Yeni Özellikler seçeneğini seçebilirsiniz. 

Hotinfo – destek komutu 

Bir destek isteiğini Hotinfo kullanarak oluşturmak için bunu 
kullanabilirsiniz. Detaylı bilgiyi Allplan yardım dosyalarında 
bulabilirsiniz; bakınız "Hotinfo". 

Güncellemeler- ayarlar 

bunu Allplan Güncelleme Ayarları diyalog kutusunu açmak için 
kullanın. Detaylı bilgiyi Allplan yardım dosyalarında bulabilirsiniz; 

bakınız "Allplan update". 

Internet  
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Allplan Connect 

Burası sizi Allplan servis portalı olan Allplan Connect, web 

sitesine gönderecektir.  

Allplan Exchange 

Burası sizi, elektronik dokümanları internet üzerinden dağıtmak 

için kullanılan Allplan Exchange  bölümüne götürecektir.  

bim+ 

Burası sizi bim+ servis portalına götürecektir. 

Sosyal medya 

 

Burası sizi sosyal medya ağlarının Allplan alanlarına götürecektir.  

Hoşgeldiniz ekranının çerçevesi 

Başlangıçta bu ekranı göster 

Bu seçeneği hoşgeldiniz ekranını kapatmak için kullanabilirsiniz . 
Bu durumda, Allplan’ı başlatıığınızda, en son kullandığınız proje 

ekrana getirilir.  

Hoşgeldiniz Ekranı (? menüsü) ile istediğiniz zaman bu ekranı 
açabilirsiniz. 

Allplan Hakkında Bilgi 

Allplan versiyonu ve müşteri numarası hakkında bilgi burada 
ekrana getirilir.  

Allplan Hakkında(? menüsü) detaylı bilgi sağlamaktadır.  
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Gelişmiş Kalte raporlayıcısı 

Kalite Raporlayıcı programı Allplan’ın istenilen sonuçları 
üretememesi durumunda ekstra detaylar sunmaktadır. Örneğin, 

olması gerekenden uzun dosya isimleri ekrana getirilmektedir.  

Ürün geliştirme departmanımızı desteklemenizi rica ediyoruz . Bu 
gibi hatalarda bizlere göndereceğiniz kalite raporları, program 

kalitemizi arttırmamız için bizlere yol göstermektedir.  
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Standart konfigürasyonlar 

Mimari, Mühendislik, Tasarım ve Peyzaj/Kentsel Planlama için 
standart düzenlemeler artık bulunmamaktadırlar. Gene de, 

Standart Konfigürasyon - Klasik, Palet Konfigürasyonu ve en 
önemli 2B çizim araçları ile sınırlı olan Temel Konfigürasyon, 
seçenekleri arasından tercihte bulunabilirsiniz.  

 

Eğer özel bir ekran düzenlemesi kullanıyor veya kaldırılmış 
konfigürasyonlardan birini kullanarak çalışmaya devam etmek 

istiyorsanız, Allplan 2014’e geçmeden önce, bu düzenlemeyi bir 
UBX dosyası olarak kaydetmeniz ve daha sonradan yeni 
versiyona aktarmanız gerekmektedir. 

Araççubuğu düzenlemelerini kaydetmek için, Araçlar menüsünü 
seçin, Özelleştir... seçeneğini ve ardından Veri Gönder’i tıklayın.  

Görünüm menüsünü ve ardından Araççubukları’nı seçerek, eski 

konfigürasyonları kullanan konfigürasyon araççubuklarını 
görebilirsiniz.  
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'Bağlantılı düzenleme 

Pencere menüsündeki Bağlantılı seçeneğini, Allplan vitrinlerini 
birbirlerine bağlamak için kullanabilirsiniz :  

 Vitrin düzenlemelerini sürükle ve bırak işlemi ile hızla 
düzenleyebilirsiniz. 

 Yeni pencereler, mevcut düzenleme içerisine otomatik olarak 
uyarlanırlar.  

 Allplan penceresini değiştirdiğinizde, vitrinler otomatik olarak 
adapte olurlar. 

 Bir vitrinin boyutunu değiştirdiğinizde, diğer pencereler 
otomatik olarak adapte olurlar.  

 Bir vitrin çerçevesinin çift tıklanması, vitrini her zamanki gibi 
maksimize eder. Yeniden çift tıklama yapılasında ise, önceki 
boyut ve düzenlemeye geri dönülür. 

 Vitrinler arasında geçiş yapmak için SHIFT+TAB 
kullanabilirsiniz.  
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Not: Bağlantılı seçeneğinin seçili olmasından bağımsız olarak, 
serbest NDW dosyaları, çizim dosyalarını içeren vitrinlerin 
üzerinde ve daima ayrı bir pencerede açılırlar.  

Bağlantılı seçili değilken 

Eğer Bağlantılı seçeneği seçili değilse, vitrinler, önceki 
versiyonlardaki gibi davranır: birbirlerinden bağımsız olarak 
yerleştirilebilir, taşınabilir ve üst üste gelecek şekilde 

düzenlenebilirler. Yeni vitrinler, mevcut olanların üzerine 
yerleştirilir.  

Eğer Bağlantılı seçeneği seçili değilse, vitrin çevçeveleri, köşe 

sembolleri , ,  ve  ile belirtilirler. Bir vitrinin boyutunu 

bu köşe sembollerini sürükleyerek belirleyebilirsiniz .  
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Not: Bağlantılı seçeneği kapalıyken, Pencere menüsünden üst 
üste ve yan yana düzenlemeleri arasında seçim yapabilirsiniz . 
 

Vitrin düzenlemesinin değiştirilmesi 

Pencere menüsündeki Düzenleme – Sola / Sağa ile bu   

 Düzenlemelerden birini seçtiğinizde, düzenlemenin hangi 

tarafa doğru yapılacağını belirlersiniz 

 Düzenleme - sola  virtinleri çalışma alanının solunda 

düzenler. 

 Düzenleme - sağa  virtinleri çalışma alanının sağında 
düzenler.  
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Alanların yeni özellikler ile ölçülmesi 

 Alan Ölç komutu çeşitli yeni özelliklerle zenginleştirildi. 

 Alanları ölçerken, çevre de hesaplanarak eklenir. 

 

 Ölçmekte olduğunuz alan, renkle işaretlenir (yeni alan 

tanımlaması; pek çok diğer komutla birlikte).  

 

 Diyalog satırındaki  Alan Algılama komutu ile 2B alanları 

ölçebilirsiniz. Alanları çıkartmak için,  Aa algılama ve  

Tersine ada algılama  komutlarını kullanabilirsiniz.  
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 Perspektif görünümde de alan ölçümü yapabilirsiniz ; mevcut 
seçim renkle işaretlenir. 

 

 

Tersine ada algılaması ile alan seçimi 

2013-1 ile  Alan Algılama bir alanın içerisinde kalan kapalı 

çizgileri (“adaları”) otomatik olarak algılayan  Ada algılama, ile 

geliştirilmişti. 

Artık ek olarak ada algılamayı tersine döndürebilirsiniz:  

Tersine ada algılama  seçeneğini tercih ettiğinizde, seçili olan 
ada, alandan çıkartılmaz ancak doldurulur. 

Performans gelişmesi 

Alan algılama geliştirildi ve bir miktar daha hızlandırıldı. Ek 

olarak, artık, otomatik alan algılamayı ilişkili görünüm ve 
kesitlerde de kullanabilirsiniz. 

Çokluçizgi giriş komutları 

Çoklu çizgi girilmesinde kullanılan seçenekler artık özel olarak 

çokluçizgi giriş araçları olarak refere edilmektedirler. 

 Dış hat otomatik algılama  Alan algılama olarak yeniden 

isimlendirilmiştir.  

 Kapalı çokluçizgileri bul  Ek nokta kullanarak alan 

algılama olarak yeniden isimlendirilmiştir. 
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Farklı renklerdeki seçim ve seçim 
önizlemesi 

Bir elemanı, onu tıklamadan işaret ettiğinizda, eleman bir renk ile 
ekrana getirilir. Bu seçim önizleme özellikle karmaşık çizimlerde 
kullanışlıdır, ve henüz seçmeden önce doğru elemanı 

seçeceğinizi algılamanızı sağlar. Ek olarak, elemanla ilgili bilgi de 
görebilirsiniz.  

Özellikle seçim önizleme ve seçim arasında net bir ayrım 

yapabilirseniz kullanışlıdır: örneğin, elemanların parantez 
kullanılarak seçilmesi sırasında. 

 

Parantezle çalışma: dikdörtgen seçili; çember, seçim önizleme renginde 

 Seçenekler – Masaüstü ortamı - Seçim seçeneğini, farklı 

seçim ve seçim önizleme renkleri tanımlamak için kullanabilirsiniz . 
Seçim önzileme rengi standart olarak turuncu renkte 
ayarlanmıştır. 
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Algılama rengi 

Ek olarak, algılama rengi (eskiden eleman algılama rengi) de 

bulunmaktadır, ve bunu  Seçenekler – masaüstü ortamı - 

Gösterim – Sunum kısmından ayarlayabilirsiniz. Standart olarak, 
algılama rengi kırmızıya (seçim rengi gibi) ayarlıdır.  

Algolama rengi aşağıdaki şekilde kullanılır: 

 Eleman Bul ve Seç (Değiştir menüsü) ile seçilen elemanlar 
ile.  

 Mühendislik modüllerinde bükülme şekilleri girdiğinizde 
algılanan dış kontur renklerinde. 

 Yeni:  Alan Ölç komutu ile ölçülen alanların şeffaf 

renklerinde 

 Yeni: şeffaf renk, 3B yüzeyleri  Extrude,  Dilimle,  

Kabuk Aç ve  Yüzey Sil komutlarında kullanılmaktadır. 
 

Eleman gruplarını grup ayırmadan 
düzenleme 

Eskiden, eleman gruplarının üzerinde çalışmadan önce, grupları 
ayırıp, değişiklikleri yapıp, sonra onları yeniden gruplamanız 

gerekirdi. Artık, siz üzerinde çalışırken, eleman grubu 
korunmaktadır.  

Aşağıdaki yeni seçenekler bulunmaktadır: 

 Bir grupda bulunan elemanları düzenlemek için, söz konusu 
eleman grubunu farenin sağ tuşu ile tıklayın ve kısayol 
menüsünden Eleman Grubu Aç seçeneğini tıklayın. Örneğin, 

elemanların biçim özelliklerini değiştirebilir, onları taşıyabilir, 
boyutlarını değiştirebilir veya silebilirsiniz . Gruba eleman 
eklemek için ayrı bir komut mevcuttur.  

 Eleman grubunu düzenlemeyi tamamladığınızda, farenin sağ 
tuşunu yeniden tıklayın ve kısayol menüsünden Eleman 

grubu kapat seçeneğini tıklayın. Farklı bir çizim dosyasına  
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Proje bazlı aç ile rişirseniz veya  Kaydet, komutunu 

tıklarsanız, açık eleman grupları otomatik olarak kapatılırlar.  

  Eleman Grubu Genişlet (kısayol menüsü ve Çizim + 

modülü) komutunu kullanarak, mevcut bir eleman grubuna, 
grubu çözmeye gerek kalmaksızın eleman ekleyebilirsiniz .  

 

Noktalar için eleman kontrol sembolü 

Noktaların sınırları yoktur; bu nedenle nokta yakalamalarında 
onları atlayabilirsiniz. Bu sebeple, eleman kontrol sembolleri ve 

eleman doğrultu sembolleri elemanlar için olduğu gibi, tekil 
noktalar için de gösterilmektedirler.  

 

 Göster/Gizle kullanarak, eleman kontrol sembolleri ve 

eleman doğrultu sembollerini kolaylıkla gösteyip 

gizleyebilirsiniz. Bu sembollerin boyutlarını  Seçenekler – 

Masaüstü ortamı - Gösterim seçeneği ile belirleyebilirsiniz. 
 



 

New Features in Allplan 2014 Modüller Arası Yeni Özellikler 43 
 

Bina strüktüründe kesit sıralaması 

Bina strüktüründen elde edilen objelerden oluşturulan mevcut 
mimari kesitleri alfabetik olarak sıralayabilirsiniz . 

   

 

 

Keşitlerdeki doğrultu sembolü için renk 

Bir kesiti oluştururken, kesit çizgisi için  Kalem,  Çizgi,  

Renk ve  Katman tanımlayabilirsiniz. Karşılık gelen doğrultu 

sembolü, kesit yolunun biçim özelliklerini alır. 
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Revize ve tutarlı komut isimleri 

Temel aile 

 Kutupsal Kopyalama   Kopyala ve Çevir olarak yeniden 

isimlendirildi.  

 Kopyala ve Çevir  Kopyala ve Yapıştır, Çevir olarak 

yeniden isimlendirildi.  

 Aynala ve Kopyala   Kopyala ve Aynala  olarak yeniden 

isimlendirildi.  

 Düzlemi Aynala(ve Kopyala)  Düzlemi Kopyala ve 

Aynala olarak yeniden isimlendirildi.  

 Alanı Kopya İle Aynala   Alan Kopyala ve Aynala  olarak 

yeniden isimlendirildi.  

Mimari aile 

  Akıllı Sembol Yenile   Akıllı Sembol, ParaObje 

Yenile olarak yeniden isimlendirildi. 

Arazi Ailesi 

 /  Lejant araçları Bölge Planlama ve Peyzaj modüllerinde 

farklı isimlere sahiptirler: 

 Çizim Sembolü Lejantı 

 Peyzaj Lejantı  

 Mevcut Ağaç Bazını Tanımla  komutu  Bitki komutuna 

entegre edildi. Yeni ismi  Planlama ve Bitkilendirme .  

Sunum Ailesi 

 CINEMA 4D, VRML, X3D, 3DS, U3D Verisi Gönder 

komutunun ismi yeni formatlarla değiştirildi; yeni ismi  
CINEMA 4D, VRML, DAE, KMZ, 3DS, U3D Verisi Gönder.  
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Seçenekler 

Raporlar ve net metraj hesapları 

Önceki versiyonlarda, Metraj Hesap Ayarlarına  sadece raporları 

açarken kullanılan diyalog kutusundaki  ikonunu tıklayarak 

erişebilir ve ayarları buradan yapabilirsiniz . Artık, bu ayarları 

Rapor ve metraj hesapları sayfasındaki  Seçenekler ikonu 

ile de değiştirebilirsiniz. Bu ayarlara hala Raporlar diyalog 
kutusundan da erişebilirsiniz.  
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Bu sayfada Şablonlar: Raporlar, Lejantlar, Etiketler modülü ile 
ilgili ayarları daha genelde tanımlayabilirsiniz. 

Genel alanı yenidir:  

 Grafik kalitesi seçeneğini kullanarak, raporlarda, grafiksel 
olarak gösterilen elemanların kalitesini tanımlayabilirsiniz . 

 Tüm grafikler için kalem ve renk kullan seçeneğini 
açtığınızda, burada tanımladığınız renk ve kalem, raporlarda 
grafiksel olarak bulunan tüm elemanlar için kullanılır.  

Bu seçenek kapalı olduğunda, dokümanlarda elemanlar için 
tanımlanmış olan kalem ve renkler, rapordaki gösterimleri için 
de kullanılır. 

Net miktar hesapları alanında, alan bölünmelerinin grafik olarak 
nasıl ekrana getirileceklerini belirleyebilirsiniz . Önizleme, burada 
yaptığınız ayarları ekrana getirecek şekilde otomatik olarak 

güncellenir.  

Grafik olarak gösterilecek alan bölümlemelerinin yazı 
parametrelerini ayarlamak için Yazı parametreleri ... tuşunu 

tıklayın.  

Ek ayarlar alanında Eğer bu değerden küçükse bölümsel 
etiketler yapma... seçeneğini kullanarak, grafik olarak gösterilen 

alan bölünmelerinin birbiri içerisine geçmediğinden emin 
olabilirsiniz. 
Ek olarak, maksimum kısmi alan sayısını tanımlayabilirsiniz. Eğer 

bu sayı aşılırsa, alanlar alt bölümlerine ayrılmazlar; onun yerine, 
Gauss-Elling metodu baz alınarak hesaplanırlar.  

Aktif dokümanda alan hesapları oluştur seçeneğini 
kullandığınızda, alan bölünmeleri grafik olarak geçerli dokümanda 

oluşturulur. 
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Yardımcı çizgi formatında boyamalar ve 
boyalı çizgiler 

 Seçenekler – Masaüstü Ortamı - Gösterim – Çizim 
dosyası ve NDW penceresi içerisinde yeni bir seçenek 

bulacaksınız: yardımcı çizgi formatında boyamalar ve boyalı 
çizgiler 

 

Yardımcı çizgi formatındaki boyamalar veya boyalı çizgile r 
kendi veya yardımcı çizgi renginde ekrana getirilebilirler. Alınacak 

 Boyama (Çizim ve Boyama modülleri) ve  Boyalı Çizgi 

(Boyama modülü) renkerlini Özellikler veya RGB Rengi Seçin 
diyalog kutularında tanımalayabilirsiniz.  
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Navigasyon modu ve fare tekerleği için 
minimum öteleme 

 Seçenekler – Masaüstü Ortamı – Fare ve kursör 
bölümünde yeni bir seçenek bulabilirsiniz : Gezinim modu ve fare 

tekerlerleği için miminum öteleme  

 

Göz ve hedef noktası arasında bir minimum mesafe 

tanımlayabilirsiniz. Mesafe, burada tanımladığınız değerin altına 
indiğinde, hedef noktası da taşınız; bu durumda, kamera ileri 
hareket eder. Standart ayar 1 metredir. 
 

Metin için kaydırma toleransı 

Metin için derece cinsinden kaydırma toleransı seçeneğini  

Seçenekler - Yazı, içerisinden kullanarak, yazının aşağıdan ve 
sağdan okunacak şekilde döndürülmesi ile ilegili tolerans değerini 

tanımlayabilirsiniz. Bu seçenek Ölçü şekilleri ve metin için 

derece cinsinden kaydırma değeri  Seçenekler – Ölçü 

Çizgisi seçeneği ile aynıdır.  

Burada belirleyeceğiniz değer sadece Yazı doğrultusunu 
otomatik belirler seçeneği açıksa değer kazanır. Standart ayar 3 

derecedir.  
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Farenin sağ tuşu ile çift tıklamada 
değişen standart ayar 

Komuttan çıkış sonrasında farenin sağ tuşunun çift 

tıklanması biçim özelliklerini sıfırlar seçeneği  Seçenekler 

– Masaüstü ortamı – Fare ve kursör bölümünde değiştirildi.  

Standart olarak, bu seçenek artık işaretli değil: bir elemanın 
farenin sağ tuşu ile çift tıklanması elemanın oluşturulduğu aracı 

açar ve benzer elemanları tıkladığınız elemanın biçim özelliklerini 
kullanarak çizersiniz. Benzer bir elemanı oluşturup komuttan 
çıkmanızdan sonra, biçim özellikleri, aynı biçim özelliklerini 

(Biçim Özellikleri Araççubuğu) koruyarak başka elemanlar 
çizebilmeniz için korunurlar. Artık standart ayar budur.  

Bu seçeneği seçtiğinizde, biçim özellikleri önceki şekline döner 

(Biçim Özellikleri araççubuğu).  
 

Kaydırma 

 Seçenekler – Masaüstü ortamı – Fare ve kursörler 

içerisinde yeni bir özellik bulacaksınız : Ctrl + Shift + sol fare 

tuşu basılı - "Kaydırma" ffonksiyonu (iki tekerlekli fare için) 

 

Bu seçeneği işaretlediğinizde, aktif pencerede görüntü kaydırma 
işlemini CTRL + SHIFT + farenin sol tuşunu basarak 

gerçekleştirebilirsiniz. Bu seçenek sayesinde iki tuşlu fare 
kullanmanız durumunda (örneğin, Macintosh bilgisayarlar) ekran 
görüntüsü kaydırmayı kontrol edebilirsiniz . 
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Yeni kütüphane paleti 
Yeni Kütüphane paleti artık tüm Allplan kataloglarını – 
semboller, akıllı semboller ve ParaObjeler- tek bir palette 

birleştiriyor. Tekil kütüphane elemanları, aynı daha önce 
yaptığınız şekilde seçilmektedir. 

Yeni kütüphane paleti aşağıdaki avantajları sağlamaktadır: 

 Tüm kütüphane elemanlarına tek bir noktadan erişebilirsiniz . 

 Tüm kütüphane elemanlarını aynı metodla kullanabilirsiniz . 

 Diğer komutlar aktifken bile kütüphane paleti aktif kalabilir. 

 Direkt diğer komutlardan Kütüphane paleti elemanlarını 
açabilirsiniz. 

 Ekmek k ırıntıları, sayesinde, kütüphane içerisinde nerede 
olduğunuzu daima takip edebilirsiniz. 

 Bir elemanı yerleştirmek için, önizlemede çift tıklayabilir veya 

çalışma alanına sürükleyerek bırakabilirsiniz. 

 3B elemanlar Seçim alanında plan, cephe ve izometrik 
görünümlerde gösterilebilecekler. Önizlemede, seçili eleman 
hala animasyon şeklinde gösterilebilmektedir. 

 Sembol ve akıllı semboller, oluşturularak direkt Kütüphane 
paletine eklenebilirler. 

 Kütüphane elemanları direkt Kütüphane paleti içerisinden 

yönetilebilirler (kopyalanabilirler, taşınabilirler vb).   

  Kütüphaneden Al ve  Kütüphaneye Kaydet 

komutlarına artık gerek duyulmamaktadır. Bu nedenle, artık 
bulunmamaktadırlar. 
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Kütüphane paleti 

Kütüphane paleti aşağıdaki bölümleri içermektedir: 

Gezinim alanı 

 

Üstte bulunan gezinim alanı aktif olarak kullanmakta olduğunuz 

kütüphane ve klasörü gösterir.  Geri sizi hiyerarşide bir adım 

geri götürür; aktif klasörde bir ismi bulmak için  Ara tuşunu 

kullanın. 

Kütüphane 

 

Burası Semboller, Akıllı semboller veya ParaObje 
kütüphanelerine ve gerekli klasörlere erişmek için kullanabilirsiniz . 

Gerekli klasörü seçtiğinizde, bu klasördeki kütüphane elemanları 
ekrana getirilir. 
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Önizleme alanı 

Seçili elemanın bir önizlemesini görebilirsiniz .  Görünüm ve 
Görünüm Tipi (Telçerçeve, Animasyon) ayarlarını 

yapabilirsiniz. 

Yazı karakteri alanı 

Bunu, kütüphane elemanındaki bir etiketin otomatik olarak 

(Otomatik-boyut) veya gireceğiniz bir faktörle (Yazı karakteri 
faktörü) boyutlandırılmasını tanımlamak için kullanın. 

Seçim alanı 
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Kütüphane elemanlarının önizlemelerini seçili klasörde 

görebilirsiniz. 3B elemanların önizlemesi için bir  Görünüm 

ayarlayabilirsiniz. 2B semboller daima Plan görünümünde 

gösterilirler.  

Bir elemanı seçmek için, onu çift tıklayın veya çalışma alanına 
sürükleyip bırakın. Bu işlemin gerçekleştirilmesinde size yardımcı 

olması için bir grup komut sağlanmaktadır.  

Not: Kendi oluşturduğunuz kütüphane elemanları veya klasörleri 

işaret ettiğinizde  ikonu ekranda görünür. Onları Silebilir, 

Yeniden isimlendirebilir ve Kopyalayabilirsiniz. 

Aksiyon çubuğu 

 

Kütüphane, yol ve klasöre bağlı olarak altta bulunan araççubuğu 
daha fazla seçenek sunar.  

 Yeni grup  

seçili klasörde yeni bir grup oluşturur. 

 Yeni sembol  

geçerli sembol klasöründe yeni bir sembol kaydeder.  

 Yeni akıllı sembol  

bir akıllı sembol oluşturur ve geçerli akıllı sembol klasörüne 
kaydeder. 

 Akıllı sembol ekle  
çalışma alanında bulunan bir akıllı sembolü geçerli klasöre ekler. 

 Yeni ParaObje 
çalışma alanında bulunan bir paraobjeyi geçerli klasöre ekler. 
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Sembol kütüphanesi düzenlemeleri 

Semboller kütüphanesi yeniden düzenlendi ve geliştirildi. 
Kütüphane Paleti ile birlikte, tüm bu yeniliklerden 

faydalanabilmektesiniz. 

Yeni semboller direkt Kütüphane Paletinde  oluşturulurlar ve 
oradan yönetilirler (kopyalama, taşıma, yeniden isimlendirme vb). 

Önceki versiyonlardan sembol katalogları 

Yükseltme yaptığınızda, önceki versiyonlardan gelen sembol 

katalogları \std\sym_legacy klasörüne aktarılırlar. 
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Objelerin doğrudan 
değiştirilmesi 

Allplan mevcut tasarım elemanlarını düzenlemek için pek çok 
seçenek sunmaktadır. Menüler ve araççubuklarından erişilen en 
önemli düzenleme komutlarına doğrudan elemanların 

kendilerinden de erişilebilir. Doğrudan obje modifikasyonu 
kullanarak, onları seçtiğiniz anda taşıyabilir, çevirebilir, 
aynalayabilir ve kopyalayabilirsiniz. Ek olarak, eleman 

geometrisini değiştirebilir ve diğer obje-özel niteliklere müdahale 
edebilirsiniz. 

Temel olarak, iki farklı hedef arasında bir farklılaştırmayı 

netleştirmeniz gerekir: ilk durumda, bir elemanın tamamına bir 
değişiklik uygulamak istiyor olabilirsiniz, örneğin onu taşımak 
veya kopyalamak gibi, yni bu durumda eleman geometrisi 

değişmeden kalır. İkinci durumda bu elemanın geometrisi veya 
özelliklerini değiştirmek istiyor olabilirsiniz . 

İsteğiniz hangi doğrultuda olursa olsun, yöntem ve faydalar 

aynıdır:  

 Doğrudan obje modifikasyonu ile sağlanan seçenekler, en sık 
kullanılan düzenleme komutlarının daima elinizin altında 

olmasını sağlar.  

 Bir elemanın en önemli geometrik özelliklerini, paletler veya 
diyalog kutularına gerek kalmaksızın değiştirebilirsiniz .  

 Optimize edilmiş olan iş akışı, sizi birkaç fare tıklamasından ve 

fare ile katedilecek mesafelerden kurtarır.  

 Doğrudan obje modifikasyonu, hem 2B hem de 3B ortamda 
kullanılabilir. 
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Temeller 

Doğrudan obje modifikasyonunun seçilmesi 

Elemanları doğrudan obje modifikasyonu ile değiştirmek için, 

karşılık gelen seçeneği seçmeniz gerekir. 

 Seçenekler – Masaüstü ortamı – Doğrudan obje 

modifikasyonu sayfasına geçin ve Tutma noktaları göster 
seçeneğini Tutma noktaları alanında seçin (bakınız "Doğrudan 
obje modifikasyonuna geçiş "). 
 

Elemanların seçilmesi 

Doğrudan obje modifikasyonu kullanarak düzenlemek istediğiniz 
objelerin, ilk olarak seçilmeleri gerekmektedir. Elemanları 
tıklayarak, veya bir seçim penceresi içerisine alarak seçebilirsiniz . 

Aşağıdaki tablo, elemanların seçilmesinde kullanılan en önemli 
seçeneklerin bir genel görünümünü göstermektedir: 

 Hiçbir komut seçili değilken. 
 
 

Bunu yapmak için Bunu yapın 

Tek bir elemanı seçmek Elemanı tıklayın 

Birkaç eleman seçmek Çalışma alanını tıklayın, fare tuşuna basın ve basılı tutun ve elemanları 
bir seçim penceresi içerisine alın 

Ek elemanlar seçmek CTRL tuşunu basılı tutarak ek elemanları tıklayın veya pencere 
içerisine alın 

Tüm elemanalrı seçmek CTRL+A’YA BASIN 

Not: Seçim seçenekleri hakkında detaylı bilgiye "Eleman 
seçilmesi" konusundan ulaşabilirsiniz. 
 

Doğrudan obje modifikasyonu için kontroller 

Eğer Tutma noktalarını göster seçeneği seçili ise(  

Seçenekler – Masaüstü ortamı – Doğrudan obje 
modifikasyonu – Tutma noktaları) ve elemanları seçtiyseniz, 
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doğrudan eleman modifikasyonu için kontroller seçili elemanlarda 
ekrana getirilirler: tutma noktaları, geçiş tuşları ve veri giriş 

kutuları. Ek olarak, kursörü bir tutma noktasının üzerine 
getirdiğinizde bir içerik araççubuğu açılır. Bir aracı seçmenizi 
müteakiben, koordinat diyalog kutusu ekrana gelir. Bu diyalog 

kutusunda değerler girebilirsiniz. 
 

Tutma noktaları 

Tutma noktaları, objeye özel geometrik noktalarda ekrana 
getirilen ve içeriğe özel interaktif uygulama yapmanıza olanak 

tanıyan, renkli, kontrol sembolleridir. Bu tutma noktalarını 
tıklayarak, elemanların, geometrik özelliklerini değiştirebilirsiniz . 
Bir tutma noktasının şekli ve rengi, bu tutma noktası ile ilgili 

yapabilecekleriniz hakkında size ipucu verir. 
 

 
 

Kapı içeren duvar Çizgi 
 

 

 

Çember Bitmap alanı 

Aşağıda, tutma noktalarınca sağlanan seçeneklerin bir 
listesini bulabilirsiniz: 

 Elemanlar seçili; tutma noktaları ekrana getirildi. 
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Bunu yapmak için Bunu yapın 

Elemanları taşımak 
Seçili elemanların  merkezi taşıma tutma noktasını tıklayın ve 
çalışma alanında istediğiniz yere götürün. 

Elemanları boyutlandırmak Seçili elemanların  geometri tutma noktalarından birini tıklayın ve 
boyutlarını değiştirin. 

Eleman noktalarını taşımak Seçili elemanların  Nokta tutma noktalarından birini tıklayarak 
çalışma alanında olmasını istediğiniz yere götürün . 

Elemanalrı silmek DEL TUŞUNA BASIN. 

 
 

Tutma noktası tipleri 

Tutma noktasının şekli, bu noktayı kullanarak ne yapabileceğinizi 
gösterir. 

 

TUtma 
noktası 

İsim Bunu yapmak için 

 Nokta tutma noktası Nokta(ları) değiştir 

 Geometri tutma noktası Geometrik özellikleri(örn, uzunluk, genişlik, yarıçap) 
değiştir 

 
Merkez taşıma tutma 
noktası 

Elemanları taşı veya - CTRL TUŞU basılı 
durumdayken- kopyala 

 Özel tutma noktası Bir kapı veya pencerenin kanadını değiştir 

   
 

Tutma noktalarının renkleri 

Geçerli duruma bağlı olarak tutma noktaları farklı renkler alırlar. 

Bu renkleri  Seçenekler – Masaüstü ortamı – Doğrudan 

obje modifikasyonu – Tutma noktaları içerisinden 
değiştirebilirsiniz. 

Kullanılabilir tutma noktaları: 

Seçili lemanla birlikte kullanılabilen tüm tutma noktaları standart 
renk olarak tanımladığınız renkle ekrana getirilirler.  

İpucu: Tutma noktalarının 

boyutunu  Seçenekler 

– Masaüstü Ortamı – 
Doğrudan obje 

modifikasyonu – Tutma 
Noktaları ile 
değiştirebilirsiniz. 

İpucu: Tutma noktaları için 
şeffaflığı da buradan 

tanımlayabilirsiniz. 
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Yakalama yarıçapı içerisindeki tutma noktası: 

Eğer kursör, bir noktanın yakalama yarıçapı içerisinde ise bu 
tutma noktasının rengi, seçim önizleme rengi ayarında 
belirlediğiniz renge döner. Bu tutma noktasını farenin sol tuşu ile 

tıklayarak seçebilirsiniz; karşınıza gelecek düzenleme seçeneği, 
seçtiğiniz tutma noktası tipine bağlı olacaktır (bakınız "Tutuma 
noktası tipleri(sayfa 58)"). 

 

Seçili tutma noktaları: 

CTRL tuşu basılı durumdayken birden fazla tutma noktasını 
seçtiğinizde, bu tutma noktaları seçim renginde belirlediğiniz 

rengi kullanırlar. 
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Veri giriş kutuları 

Bir elemanın geometrisini tanımlamak için değerler girebileceğiniz 
veri giriş kutuları, sadece tek bir eleman seçtiğinizde ekrana 

getirilir. 

 

 

İpucu: Eleman seçili iken 

görünürlük seçeneğini 

(  Seçenekler – 

Masaüstü ortamı- 
Doğrudan obje 
modifikasyonu- Giriş 

kutuları) veri giriş 
kutularının sizin elemanı 
seçmenizle birlikte mi 

yoksa seçip space bar 
tuşuna basmanızın 
ardından mı ekrana 

getirileceğini belirlemek 
için kullanabilirsiniz. 
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Geçiş tuşları 

Veri giriş kutuları ile birlikte görünen geçiş tuşları, sadece tek bir 

eleman seçtiğinizde ekrana getirilirler. 

 

İpucu: Geçiş tuşlarının 

rengini İkon rengi 
seçeneğini Giriş kutuları 

alanında (  Seçenekler 

– Masaüstü ortamı – 
Doğrudan obje 

modifikasyonu) 
bölümünde 
belirleyebilirsiniz. 
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Doğrultu değiştir 

Doğrusal elemanları düzenlerken, değişikliğin sola, sağa veya her 

iki tarafa doğru olmasını belirleyebilirsiniz : 

: değişiklik sola uygulanır 

: değişiklik sağa uygulanır 

: değişiklik iki tarafa da uygulanır 

Doğrultuyu değiştirmek için, ,  veya  Doğrultu değiştir 
geçiş tuşunu tıklayın. 

Taraf değiştir 

Eğrisel duvarlardaki boşlukları düzenlerken, değiştirilen değerin 
boşluğun dıştan ölçülen değeri mi, içten ölçülen değeri mi 

olacağını belirleyebilirsiniz: 

: değişiklik iç değere uygulanır 

: değişiklik dış değere uygulanır 

İçten dışa veya dıştan içe geçiş için,  veya  geçiş tuşunu 
tıklayın. 

Parça veya boşluk açısı değiştir 

Dairesel elemanları parça veya boşluk açısına göre 
düzenleyebilirsiniz: 

: parça açısı 

: boşluk açısı 

Parça açısından boşluk açısına geçmek veya tam tersi için,  
veya  Parça veya boşluk açısı değiştir geçiş tuşunu tıklayın. 

Açı kilitlemek veya serbest bırakmak için 

Açılı elemanları düzenlerken, yataya göre açı değiştirebilir veya o 
açıyı kilitleyebilirsiniz. 

Açı kilitli(değer değiştirilemez):  
Eleman açısı sabit kalır; değişen değerden hesaplanan delta 
değerleri otomatik olarak hesaplanırlar. 

Açı açık(değer değiştirilebilir):   
Açı yataya göre değiştirilebilir; bir değeri direkt girebilirsiniz veya 

program değerleri değiştirilmiş x, y veya z değerinden otomatik 
olarak hesaplar. 
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Açıyı kilitlemek veya açmak için,  Açı aç veya  Açı kilitle 

geçiş tuşlarına basın. 
 

İçerik araççubuğu 

İçerik araççubuğu iki formda bulunur: 

 Kursörü seçili bir elemanın üzerine götürdüğünüzde, içerik 

araççubuğu size Çizim modülü, Değiştir menüsünden 

tanıdık gelen komutları gösterir:  Taşı,  Kopyala,  

Çevir,  Kopyala ve Çevir,  Aynala ve  Kopyala ve 

Aynala. 
 

 

 Fakat, kursörü herhangi bir tanımlı noktaya götürdüğünüzde 
(bir tutma noktası veya seçili bir elemanın bir bölümü olmak 
zorunda değildir; bir çemberin merkezi gibi herhangi bir ek 

nokta olabilir), içerik araççubuğu gelişmiş özellikleri ile 
yukarıdaki komutları sunar: bu nokta, seçeceğiniz komutun 
uygulanmasındaki baz nokta olarak değerlendirilir. 

 

 

 
 

İpucu: içerik araççubuğu 
ekrana getirilene kadar 
geçecek süreyi 

tanımlayabilirsiniz:  
Seçenekler – Masaüstü 

ortamı – Doğrudan obje 
modifikasyonu – İçerik 
araççaubunu seçin ve 

300 - 20,000 ms arasında 
değer girin. 
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Koordinat diyalog kutusu 

Elemanları taşıdığınız sırada, başlangıç noktası veya kursörün 

yakınında aşağıdaki koordinat diyalog kutusu ekrana getirilir: 

 

Taşıma işleminde kullanılacak delta değerlerini 
başlangıç noktasına (veri giriş kutuları beyaz rengi 

alırlar) veya yakalanan başka bir referans 
noktasına (veri giriş kutuları sarı rengi alırlar) göre 
girebilirsiniz. 

Elemanları kopyalarken, başlangıç noktası veya kursörün ynında 
(bir nokta yakaladıysanız) aşağıdaki koordinat diyalog kutusu 
ekrana getirilir: 

 

Kopyalama işleminde kullanılacak delta değerlerini 
başlangıç noktasına (veri giriş kutuları beyaz rengi 
alırlar) veya yakalanan başka bir referans noktasına 

(veri giriş kutuları sarı rengi alırlar) göre girebilirsiniz 
ve kopya sayısını girebilirsiniz. 

 
 

Genel obje modifikasyonu 

Eleman veya eleman gruplarını bir bütün olarak değiştirmek 

ve/veya kopyalamak için, içerik araççubuğundan  Merkezi 
taşıma tutma noktasını kullanın. 

Detaylı bilgi "Nasıl ..." bölümünde bulunmaktadır. 
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Tekil obje değişikliği 

Tek bir elemanı seçtiğinizde (örneğin,bir dikdörtgen, çember veya 
duvar), program sadece tutma noktalarını değil, ancak en önemli 
geometrik özellikleri de ekrana getirir. Getirilen değerleri 

değiştirerek, elemanın geometrisini doğrudan değiştirebilirsiniz . 

 

Detaylı bilgi "Nasıl ..." bölümünde bulunmaktadır. 
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Temel 

Birden fazla ölçü çizgisinde referans 
noktalarının değiştirilmesi 

 Referans Noktası Değiştir, komutunu kullanarak, artık, 

birden fazla ölçü çizgisinin referans noktasını tek hamlede 

değiştirebilirsiniz. Bu, ölçü çizgisi revizyonunda size zaman 
tasarrufu sağlayacaktır. 
 

Ölçü çizgileri üzerinde nokta 
yakalanması 

Artık, ölçü çizgisi noktalarını da yakalayabilirsiniz . Örneğin, 

özelleştirilmiş nokta sembollerini yakalamak istediğinizde, bu 
kullanışlı olacaktır.  
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İki elemanı kesiştirme komutu geliştirildi 

Önceki versiyonlarda  İki elemanı kesiştir komutu ile, çember 

ve çizgilerin istenilen şekilde birleştirilmelerine yönelik sıkıntılar 
olabiliyordu. Bu, özellikle, çizginin çok ufak bir açıda olması 
durumunda karşılaşılan bir sorundu.  

 

Bu sorun çözüldü.  
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Daha az tıklama ile yuvarlama 

 Yuvarlatma komutunun kullanımı kolaylaştırıldı: iki elemanı 

seçtikten sonra, yuvarlatmanın uygulanmasını istediğiniz yere 
fareyi götürün. Önizlemeyi tıkladığınızda yuvarlatma 
uygulanacaktır. 

 

Eğer program net bir sonuç göremezse, aralarından seçmeniz 
için tüm seçenekleri ekrana getirir. 
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Kapalı eğri çizgilerin modifikasyonu 

Kapalı 2B eğri çizgileri değiştirdiğiniz zaman, başlangıç ve/veya 
bitiş noktalarını dahi değiştirseniz, kapalı kalırlar. Bu eğri çizgiyi 

tutma noktası veya  Eleman çekiştir komutu kullanarak 
değiştirmeniz durumunda farklı olmaz.  
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Çİzgilerin elemana uzatılması 

Çizgilerin elemanlarca kesilmesi veya onlara uzatılmasını 

sağlayan  Çizgileri elemanlara uzat komutu, çizgi kısayol 

menüsüne eklendi.  

 

 

Çizgiler için yeni bitim sembolü 

Çizgi başlangıç ve bitişlerinde, aşağıdaki bitim sembolünü de 
kullanabilirsiniz. 
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Yazı modülündeki iki yeni seçenek 

Yazı diyalog kutusunda iki yeni seçenek bulabilirsiniz : Arkaplan 
rengi ve Paragraf yazısı çevresinde çerçeve  

. 

Arkaplan rengi 

Arkaplan rengini  Arkaplan boyaması uygula  rengini 

belirlemek için kullanabilirsiniz. Arkaplan rengini Özellikler 
paletinde de tanımlayabilirsiniz. Orada, vitrin arkaplan rengi 

kullanımını da seçebilirsiniz; bu renk  Seçenekler – Masaüstü 

ortamı - Gösterim sayfasında bulunmaktadır. 

Paragraf yazısı çevresinde çerçeve 

 Paragraf yazısı çevresinde çerçeve  seçili olduğunda, 

paragraf metni bir çerçeve içine alınır. Çerçeve özelliklerini (renk, 
kalem kalınlığı, çizgi tipi, öteleme) Özellikler paletinde 
ayarlayabilirsiniz.  
 

Nokta dosyaları için herhangi klasör 

Dosyaları  Nokta Dosyası Verisi Al, Gönder komutunu 

kullanarak transfer ettiğinizde, kullanıcı takas klasörü artık 
otomatik olarak kullanılmayacaktır. Herhangi bir yol 
tanımlayabilirsiniz. Bu nedenle, Veri Al tuşuna gerek kalmamıştır. 

Program Masaüstü Ortamı  Seçenekler, Kaydet alanındaki 

klasör ayarını kullanır. 
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Paftalar ve Çıktı Alma 
Modülü yeniden tasarlarken, doksanlarda kalana çizici ve 
çizdirme gibi kelimeleri yazıcı ve yazdırma gibi günümüz DIN A4 

ve büyük formatlı yazıcı terminolojileri ile değiştirdik .  

Örnek vermek gerekirse: 

 

 

 Pafta Çizdirme modülü  Pafta modülü olarak yeniden 

isimlendirildi. 

 Pafta Çizdirme komutu  Pafta Yazdır olarak yeniden 

isimlendirildi. 
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Özellikler içeren sayfa 

 Sayfa Ayarı komutunu  Pafta Yazdır komutunda yapılan 

ayardan bağımsız olarak, kağıt ebadını ayarlamak için 
kullanabilirsiniz. Parametreler palette ayarlanır; herhangi bir 
değişiklik otomatik olarak gösterilir. Biçim, doğrultu ve sayfa 

marjinlerini her zaman olduğu gibi ayarlayabileceğiniz  Sayfa ve 
Marjinler alanlarına ek olarak, yeni Özellikler alanı 
sunulmaktadır. 

 

Bu alandaki ayarları kullanarak, pafta çerçevesi, antet ve arka 
planı, sayfanın sabit özellikleri olarak tanımlayabilirsiniz. Pafta 
çerçevesi, sayfanın boyuna uyarlanacaktır. Antet için, pafta 

çerçevesinden bir öteleme tanımlayabilirsiniz . Arkaplan için renk 
veya doku kullanabilirsiniz. Sayfayı değiştirdiğinizde, pafta 
çerçevesinin boyutu ve antet konumu otomatik olarak uyarlanır. 

Sayfa ayarlarını  Favori kaydet ile kaydedebilir ve  Favori 
yükle ile geri çağırabilirsiniz. 

Lütfen  Etiket komutunun bu pafta çizgisini bir eleman olarak 

tanımadığını unutmayın. 
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Yeniden tasarlanan pafta çıkışı 

Bitmiş paftaların yazdırılmasında kullanılan  Pafta Çıktıları, 

 HPGL Dosyası, Bitmap Dosyası Verisi Gönder ve  

Arşivleme komutlarının yeniden tasarlanmış versiyonlarını 
bulacaksınız. Bu komutlardan birini seçtiğinizde, tüm menüler ve 
araççubukları kaybolurlar. Pafta Bas paleti açılır ve Yazıcı 

sekmesini görebilirsiniz. Paftanın gösterimi çıktıdaki ile 
eşleşmektedir. 
Paletteki ayarlarda yapacağınız değişiklikler, anında ekrana 

getirilirler. 

Basılacak elemanların kapsamı ve arşivleme ayarları çok sık 
değiştirilmediğinden, bu ayarları alt-paletlerde tanımlayabilirsiniz. 

Pafta seç diyalog kutusu, artık, basılacak paftaların seçildiği tek 
diyalog kutusudur. Sonuç olarak, iki sekme - Yazıcı ve Yazdırma 
profili – en önemli ayarları içerir. 
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Yeni pafta çıkış bölümü, tamamen yenilenen ve aşağıdaki üç 

adımdan oluşan çıkış metodolojisini net bir şekilde yansıtır: 

 Sayfa ayarının yapılması 
Bu adım, geçerli paftanın ayarlanmasını içerir. Amaç, çıktıyı 

daha sonradan nasıl almak istediğinizi tam olarak 
tanımlamaktır. Herhangi bir standart boyut 
tanımlayabileceğiniz sayfayı belirleyerek, pafta alanını 

tanımlarsınız. Marjinleri ayarlayarak, paftanın bir PDF dosyası 
olarak gönderilmesini, büyük formatlı bir yazıcıdan tek sayfa 
veya rulo kağıt kullanılarak veya tek bir sayfa ile normal 

yazıcıdan basılmasını tanımlarsınız. 
Pafta çerçevesi ve anteti sayfanın özellikleri olarak henüz 

seçmediyseniz, bu elemanları  Pafta Çerçevesi  Etiket 

veya  Lejant, Antet komutlarını kullanarak 

yerleştirebilirsiniz. 
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 Paftanın derlenmesi 
Bu adım, pafta elemanlarını, paftta çerçevesinin içerisine 

dokümanlar veya doküman grupları olarak yerleştirmeyi içerir. 
Eğer isterseniz, ek yazı, ölçü çizgileri ve tasarım elemanlarını 
da doğrudan paftanıza ekleyebilirsiniz . 

 Pafta çıktısının alınması 

Bu adım, tamamlanan paftayı  Pafta Yazdır ile basmak 

ve/veya paftanın PDF halini  PDF Verisi Gönder komutu 

ile oluşturmak için kullanılır. Yazıcı profilleri kullanarak, en son 
basımın görüntüsünü, orijinal görüntüsünü koruyarak 
değiştirebilirsiniz. 

 Pafta Yazdır komutunu kullanarak, çıkış aracını ve – eğer 
Windows sürücüleri kullanıyorsanız – basılabilir alanını 

değiştirebilirsiniz.  Sayfa Ayarı, içerisindeki marjin 
ayarlarına bağlı olarak, pafta alanı, basılabilir alanın sol altına 

yerleştirilecektir. 
Pafta alanın aksine, kağıt formatı serbest tanımlanabilir 
değildir. Size sunulan ebatlar, çıkış aracının ayarlarına 

bağlıdır. Pafta sayfası ve çıkış aracının basılabilir alanında 
bulunan elemanlar çıktıya dahil edilir. Aşağıdaki seçenekler, 
pafta alanına uygun kağıt formatının seçilmesi için 

mevcutturlar: 

- Pafta sayfasında  Seçenekleri ve Sayfa ayarı 

yapılırken – araç ayarla (printer) seçeneğini, programın 
kağıt formatı ve doğrultusunu sayfaya uygun şekilde 

seçmesi için seçin. 

- Yazıcı sayfasında  Pafta Yazdır komutunu seçin. 

Ayarlar alanında,  Sayfa formatına göre kağıt formatı 
(printer) seç ikonunu Format’ın yanından, kağıt formatı ve 
yönlenmesini sayfaya göre elle ayarlamak istiyorsanız 

seçin. 
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Batch modunda basım 

Birkaç paftayı  Pafta Bas,  HPGL Dosyası, Bitmap 

Dosyası Gönder ve  Arşivleme komutlarını kullanarak 

basıma gönderdiğinizde, Çoklu çıkış alanı paletin Yazıcı 
sekmesine eklenir. Gösterilen parametreler seçilen komuta ve 
yazıcıya bağlı olarak farklılık gösterebilir. 

 Eğer  Pafta Yazdır komutunda bir Windows sürücüsü 
ayarladıysanız, yazıcı, format ve print profili için ayarlar 

yapabilirsiniz. Ek olarak, kopya sayısını belirleyebilirsiniz. 
Tüm Ayarlar alanı kullanılamaz. Bu nedenle, geçerli paftanın 
parametrelerini değiştiremezsiniz. 
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 Eğer  Pafta Yazdır komutunda Allplan vektör sürücüsü 

seçtiyseniz, sadece print profili ayarlarını yapabilirsiniz. 
Sayfa ayarları Ayarlar alanında bulunur. 

Ayarlanmış yazıcıdan bağımsız olarak Allplan vektör 

sürücülerini kullanmasından ötürü  HPGL Dosyası, 

Bitmap Dosyası Gönder komutu da aynı şekilde davranır. 

Aynısı  Arşivleme komutu için de geçerlidir. Seçili araçtan 

bağımsız olarak, sadece print profili için ayar yapabilirsiniz. 
Burada, Ayarlar alanı kullanılamaz. 

 

Yazıcı ve format için Paftadaki gibi ve Benzer format ve Çıktı 
kontrolü seçenekleri her zamanki gibi çalışmaktadır. Yazıcı ve 
format için Mevcut ayarını seçerseniz, aktif paftanın ayarları girilir 

ancak değiştirilebilir. 
Print profili kullanma ayarları yenidir. Paftadaki gibi ayarı ile, 
Print profilili sekmesindeki ayarları geçerli pafta için geçici olarak 

değiştirebilirsiniz ancak bir print profili seçemezsiniz . Mevcut 
ayarı ile, önceden tanımlı bir baskı profili seçebilirsiniz . 
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Parametrelerini Print profili sekmesinden kontrol edebilir, ancak 
onlara müdahale edemezsiniz. 

Görsel kontrol 

Batch modunda baskı için bir diğer yeni özellik, gerçek basıma 
geçmeden önce paftaların görsel kontrolünün yapılabiliyor 
olmasıdır. Birkaç paftayı seçtikten sonra, kontrol etmek istediğiniz 

paftayı, vitrinin altından kontrol edebilirsiniz. 

 

Paftalar arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanabilirsiniz : 

 sizi önceki  sizi sonraki paftaya götürür. Liste kutusunu 

istediğiniz paftayı seçmek için kullanabilirsiniz . Eğer geçerli pafta 
için bir Windows sürücüsü ve bazı diğer paftalar için Allplan 

vektör sürücüleri tercih etmişseniz, program söz konusu paftanın 
gösterilemeyeceği ve bu nedenle listeden çıkartıldığını bildiren bir 
mesaj ekrana getirir. Paftadaki gibi ayarını yazıcı, format ve/veya 

Windows sürücüleri ile print profili seçtiyseniz, karşılık gelen 
tanılama palette ekrana getirilir. 
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Bir Bitmap dosyası olarak PDF verisi 
gönderimi 

Bir PDF dosyasını  PDF Verisi Gönder komutunu (pafta 

modülü) veya  Baskı Önzileme, kullanarak kaydediyorsanız, 

paftanın tüm içeriğini de artık bir bitmap dosyası olarak 

gönderebilirsiniz. 

 

Bunun avantajı, şeffaflık içeren boyamaların da oldukları gibi 
gönderilmesi ve sonuç pdf dosyaının yetkisiz kopyalamalara veya 
yeniden vektörel içeriğe dönüştürmeye karşı korumalı olmasıdır. 

Ancak, büyük paftalarda problemler çıkarabilecek şekilde, oluşan 
verinin büyüklüğü kaydadeğer şekilde yüksek olacaktır. 
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Önizlemeli antet 

Bir anteti  Sayfa Ayarla ve  Lejant, Antet komutlarını 

kullanarak seçerken, seçili lejantın bir önizlemesini görebilirsiniz. 
Bu, bir etiket stilinin seçilmesine benzer. 
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Konfigürasyon komutları 

Eskiden  Konfigürasyonlar komutu ile yapılan tüm ayarlar, 

diğer komutlara entegre edildi. Bu nedenle bu komuta gerek 
kalmadı. Konfigürasyon işlemlerini yerine getirebilmek için, 
yönetici veya yönetici haklarına sahip bir kullanıcı olarak oturum 

açmanız gerekmektedir. 

Pafta çerçevesi gösterimi 

Pafta çerçevelerinde yeni gösterim parametreleri tanımlamak için, 

 Pafta Çerçevesi komutu, çerçeve tipi alanını 

kullanabilirsiniz. Pafta çerçevelerinin mevcut gösterim 

parametrelerini silmek için, tip liste kutusunun sağ üstündeki  

işaretini tıklayın. 

Pafta çerçevelerinde yeni gösterim parametreleri 
tanımlamak için 

1  Pafta Çerçevesi komutunu açın. Çerçeve tipi alanında, 

şablon olarak kullanmak istediğiniz tipi seçin. 

2 Gerekli parametreleri Çerçeve kalem ve çizgi tipi ve 

Çerçeve tanımlaması alanlarından ayarlayın. 

[kullanıcı tanımlı tip] tipin ismi için girilir. 

3 Tip kutusunu tıklayın, yeni çerçeve tanımı için bir isim girin ve 

onaylamak için ENTER tuşuna basın. 
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Pafta çerçevesi formatı 

Pafta çerçevelerinde yeni formatlar tanımlamak için,  Pafta 

çerçevesi komutu, Biçim alanını kullanabilirsiniz. Pafta 
çerçevelerinin mevcut formatlarını silmek için, tip liste kutusunun 

sağ üstündeki  işaretini tıklayın. 

Pafte çerçevelerinde yeni formatlar tanımlamak 

için 

1  Pafta Çerçevesi komutunu açın. Format alanından, 

şablon olarak kullanmak istediğiniz formatı seçin. 

2 Yeni formatın genişlik ve yüksekliğini girin. 

[kullanıcı tanımlı tip] formatın ismi için girilir. 

3 Format kutusunu tıklayın, yeni format tanımı için bir isim girin 

ve onaylamak için ENTER tuşuna basın. 
 

 

Kağıt Formatı 

Yeni sayfa formatları tanımlamak için,  Sayfa Ayarla komutu, 
Sayfa alanını kullanabilirsiniz. Sayfanın mevcut formatlarını 

silmek için, tip liste kutusunun sağ üstündeki  işaretini tıklayın. 

Yeni sayfa formatları tanımlamak için 

1  Sayfa Ayarı komutunu açın. Sayfa alanında, şablon olarak 

kullanak istediğiniz formatı seçin. 

2 Yeni formatın genişlik ve yüksekliğini girin. 

[kullanıcı tanımlı tip] formatın ismi için girilir. 

3 Format kutusunu tıklayın, yeni format tanımı için bir isim girin 

ve onaylamak için ENTER tuşuna basın. 
 

 

Print profilleri 

Yeni yazdırma profilleri tanımlamak veya mevcutları değiştirmek 

için,  Pafta çıktısı,  HPGL Dosyası, Bitmap Dosyası 
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Gönder ve  Arşivleme komutlarını ve Print profili sekmesini 

kullanabilirsiniz. 

Bir print profili oluşturmak veya değiştirek için 

1 Aşağıdaki komutlardan biri içerisinden Print profili sekmesini 

seçin. 

2 Yazıcı ayarları alanında, print profili kullan seçeneğini ve 

şablon olarak kullanmak istediğiniz profili seçin. 

3 İstenilen ayarları tanımlayın ve print profili kaydet tuşunu 

tıklayın.  

4 Dosya için yeni bir isim girin veya mevcut bir taneyi kullanın. 
 

 

Paftalarda çıkış aracı değiştirilmesi 

Proje bazlı aç, temel : paftalar diyalog kutusunda  

Paftalardaki çıkış aracını değiştir komutunu bulabilirsiniz. 

Komut hala aynı şekilde çalışmaktadır. 
 

Allplan vektör sürücüleri 

Allplan 2014 kurulumunu ilk yaptığınızdasadece 

HPGL2_DESIGNJET ve HPCOL_DESIGNJET Allplan vektör 
sürücüleri Servisler uygulamasında bulunur. 

 

Artık  HPGL Dosyası, Bitmap Dosyası Gönder komutu 

HPGL monochrome seçeneğini sunmamaktadır. 
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Ek Komutlar 

Rapor Tasarımcısından PDF gönderimi 
geliştirildi 

Bir raporun PDF dosyası olarak kaydedilmesi kolaylaştırıldı. Artık, 

raporu mevcut bir PDF dosyasına ekleyebilir ve birleştirilmiş PDF 
dosyasındaki sayfa numaralarını güncelleyebilirsiniz .  

 

 

Rapor modifiasyonu için yeni komut 

Şablonlar: Raporlar, Lejantlar, Etiketler modülü Değiştir 

alanında yeni bir komutunuz var:  Rapor Modifikasyonu. 

Bu komutu bir rapor şablonunu düzenlemek ve bir RDLC dosyası 

olarak kaydetmek için kullanabilirsiniz . Rapor şablonunu 
değiştirmek için, Rapor Tasarımcısında sunulan seçeneklerden 
faydalanabilirsiniz. 
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Obje nitelikleri: 'nitelik ekle' standart 
olarak ayarlandı 

Nitelikleri ekle seçeneği artık  Obje Nitelikleri Transfer Et, 
Sil komutunda standart ayar olarak tanımlıdır.  

 

Bu sayede, yeni nitelikler eskilerinin üzerine yazılır ve yeni gelen 
nitelikler nitelik setinin içine aktarılırlar. Bu sayede nitelikleri 

yanlışlıkla silmenizin önüne geçilir. 
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3B Modelleme 
3B Modelleme modülü modellemeyi kolaylaştıran ve verimliliği 
arttıran pek çok yeni özellik sunmaktadır.  

Yeni  Extrude komutu, modellemede sezgisel çalışabilmenizi 
sağlar; ancak, diyalog satırında kesin değerler de girebilirsiniz . Bu 

komut, 3B hızlı eskiz komutlarının yerini almaktadır.  

3B çizgiler baz alınarak oluşturulan elemanlar yeni  3B Çizgi 

komutunda bir araya getirilmişlerdir. Dikdörtgen, çember, çokgen 
gibi elemanlara ek olarak 3B eğri çizgiler de oluşturabilirsiniz. 

Benzer şekilde, 3B yüzey oluşturma komutları de eğrisel yüzeyler 

için gelişmiş araçlar içeren  3B Yüzey komutunda bir araya 

getirilmiştir. 

3B yüzeylerin tanımlanmasındaki yeni yöntem de son derece 

kullanışlıdır. Bu seçenek, orijinal olarak  Extrude için 

geliştirilmiş olmasına rağmen, diğer değişiklik işlemlerinde de 
kullanıabilir. Ek olarak, 2B çizim ailesinden aşina olduğunuz 

modifikasyon araçlarını 3B ile de kullanabileceksiniz .  
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Yeni extrude komutu 

 Extrude komutunu, mevcut yüzeyleri kullanarak 3B objeler 

oluşturmak için kullanabilirsiniz. Ek olarak, 3B objeleri, 
yüzeylerine serbest formlar çizerek, bu dış konturu üç boyutta 
kaldırıp tasarlayabilirsiniz. Bir yüzeyden belirli mesafede 

ötelemelerle de modelleme gerçekleştirebilirsiniz .  

  

 

Fig.: creating a solid based on a surface 
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Şekil.: bir katı objenin ötelemeyle kaldırılması 
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Şekil: bir yüzey üzerinde yapılan çizimle delik 
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Ek fonksiyonlarla 3B çizgiler 

Önceki versiyonlarda, 3B elemanların çizilmesi için farklı komutlar 

vardı. Artık, tüm bu foksiyonları  3B Çizgi komutu içerisinde 

bulabilirsiniz: 

 

Bu komut  3B Dikdörtgen,  3B Çember ve  3B 

Çokgen oluşturmanın yanında yeni  3B Eğri çizgi 
fonksiyonlarını tek bir çatıda birleştirmektedir:  

Giriş seçeneklerini kullanarak, parçadaki nokta sayısını, yani, iki 
kontrol noktası arasındaki nokta sayısını tanımlayabilirsiniz : değer 
ne kadar yüksek olursa, eğri çizgi o kadar yumuşak olur. 

Değerleri diyalog satırında veya görünümlerde tıklama yaparak 
girebilirsiniz.  

Aşağıdakileri yapın: 

 3B Çizgi komutunu tıklayın ve çizmek istediğiniz 3B elemanı 

seçin. Program, ihtiyaçlarınız doğrultusunda düzenlemeniz için 
gerekli nitelikleri sunan giriş seçeneklerini ekrana getirir. 
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3B yüzeyler 

 3B Çizgi komutunda olduğu gibi,  3B Yüzey komutu da, 

herhangi bir 3B yüzey oluşturulması ile ilgili mevcut fonksiyonları 

bünyesinde toplamıştır:  mevcut 3B çizgiler kullanılarak 3B 

yüzey,  Çokgensel 3B yüzey,  Dikdörtgensel 3B yüzey, 

 Dairesel 3B yüzey ve  3B Çokgensel yüzey.  

 

 Dairesel 3B yüzey, kullanarak, dairesel yüzeyleri 

oluşturabilirsiniz:  

  Sektör yay noktalarından merkeze ışınla kapatmayı 

gerçekleştirir. 

  Kord yayın bitim noktalarını birbirine bağlar. 

Yeni bir özellik de organik şekillerde kullanmak üzere hazırlanan 

 3B eğri çizgi yüzey komutudur. 3B eğri çizgiler tarafından 
tanımlanan kapalı alanlar oluşturmak için kullanılır. Program 

kontrol noktaları arasında bağlantı noktaları oluşturur. Burada da, 
giriş seçeneklerinde parçadaki nokta sayısını tanımlayabilirsiniz.  

Aşağıdakileri yapın: 

 3B Yüzey komutunu tıklayın ve çizmek istediğiniz 3B yüzey 

elemanını seçin. Program, seçtiğiniz yüzey elemanı ile ilgili giriş 
seçeneklerini sunar. 
 

Modifikasyon için yüzey belirleme 

 Extrude komutu, yüzeylerin tanımlanması için yeni bir yöntem 
sunmaktadır: bir yüzey algılanır algılanmaz, algılandığını belli 

etmek üzere şeffaf bir renkle işaretlenir. Burada kullanılan rengi 
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Seçenekler – Masaüstü ortamı - Gösterim - Sunum – Algılama 
rengi içerisinden belirleyebilirsiniz.  

Bu yeni tanılama yöntemi, aşağıdaki gibi pek çok komutta da 
kullanılmaktadır: 

  Dilimle 

  Yüzey Sil 

Bir komut seçip, giriş seçeneklerinden  Yüzey Seçi (standart 

olarak açıktır) seçtiğinizde, program yüzeyi algılar ve sadece bir 
kez tıklamanız yeterlidir. 

Ancak  Kenar veya noktalar seç seçeneğini seçerseniz, 
yüzeyi tanılamak için üç nokta veya iki kenar tıklamanız gerekir.  

 

Şekil: yüzey tanılama 

 Yüzey seç aktif  
(1) Kursör yüzey üzerinde 

(A) Yüzey algılandı 

 
 

3B çizgi ve 3B yüzeylerin bükülmesi 

Artık  Çizgi Bük komutunu (Değiştir araççubuğu) 3B çizgiler 
ve 3B yüzey kenarlarını 2B çizgilerde yaptığınız gibi bükmek için 

kullanabilirsiniz.  

 
 

3B obje yüzeylerinin açılması 

 Kabuk Aç komutu  Kabuk modülünden  3B 

Modelleme modülüne aktarıldı. Ek olarak, bu komut, herhangi bir 
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formda 3B obje ile çalışabilecek şekilde revize edildi. Bu komutu 
kullanarak, açılı bir yüzeyi, gerçek uzunluğu ile gösterebilirsiniz . 

Referans yüzeyi seçip yerleştirmenizi müteakiben, açılarak 
eklenmesini istediğiniz yüzeyin kenarını tıklayın. Tüm yüzeyleri 
açana kadar aynı işlemi tekrar edin. 

Referans yüzey ve açılacak yüzeyleri seçerken, bu yüzeyler, 

gerçek obje üzerinde  Seçenekler içerisinde belirlenen renkle 

işaretlenirler. Bu nedenle, çoklu pencerelerde çalışmanızı tavsiye 
ederiz. 

 

3B objenin her yüzeyi sadece bir defa açılabilir. Bu, aynı yüzeyin 
yanlışlıkla tekrar açılmasını engeller. 
Komşu yüzeyinin açılmasına müsaade eden bir kenarı 

gösterdiğinizde, yüzeyin bir önizlemesi ekrana getirilir. Aksi 
takdirde, çalışma alanında farklı bir sembol ekrana getirilir ve 
program bununla ilgili, diyalog satırında bir mesaj gösterir. 



 

New Features in Allplan 2014 3B Modelleme 95 
 

 

3B katı objenin tüm yüzeylerini açtığınızda, program gerekli 

mesajı ekrana getirerek komuttan çıkar. 

Not: Artık kabuk elemanları  Kabuk modülünde açamazsınız. 

Kabuğu boş bir çizim dosyasına kopyalayarak  

Görünüm/Kesit Sil komutunu kullanın. En son görünümü 
sildiğinizde, kabuk, otomatik olarak, açabileceğiniz,  
ilişkilendirilmemiş 3B elemana dönüşür. 

Aynı durum, mimari elemanlar için de geçerlidir; bu komut 

kullanılarak yüzeyleri çaılamaz. Öncelikle  Eleman Dönüştür 

komutu kullanarak, mimari elemanları 3B objelere dönüştürmeniz 
gerekir. 
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Mimari 

İki yükseklik çizgili çatı konturları 

Çatılarda, artık, iki yükseklik çizgisi gösterebilirsiniz . 

 

Bu yükseklik çizgileri, pek çok tasarım için kullanılır: 

 Çatı fenerlerini yükseklik çizgilerini istenilen değerlere 

ayarlayarak, daha kolay yerleştirebilirsiniz . Yükseklikleri 
belirlemek için ek hesaplamalar yapmanıza gerek yoktur.  

 Örneğin 1m ve 2m yükseklik çizgileri arasına mekanları daha 
rahat oturtabilirsiniz. 
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Düzlem Modifikasyonu 

Özel düzlemlerin üst/alt yükseklik kotlarını  Düzlem 

Modifikasyonu komutu ile değiştirmek artık çok kolay . 
Tanımladığınız düzlemin noktaları, plan, cephe ve izometrik 
görüntülerde, yardımcı çizgi formatında noktalar olarak ekrana 

getirilmekte.  

Aktif olarak veri giriş kutusu seçili olan nokta ise, seçim renginde 
ekrana getirilmekte. 

 

(A)  Özel düzlem tanımlama noktaları 
(B)  Seçili tanımlama noktası 

 

Yükseklik diyalog kutusunda araç 
ipuçları 

Mimari elemanalrın yüksekliklerinin tanımlanması veya 

değiştirilmesi için olan Yükseklik diyalog kutusunda herhangi bir 
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ikonun üzerine fareyi getirdiğinizde, açıklayıcı araç ipuçları ekrana 
getirilmektedir. 

 

Bu, özellikle Allplan kullanmaya yeni başlayanlara yardımcı 
olmak üzere hazırlanmıştır. 
 

Yüksekliğin değiştirilmesi 

Artık, mimari elemanların yüksekliklerini  Mimari Özellikler 

Değiştir komutu içerisinden daha az tıklama ile değiştirebilirsiniz : 

Artık, ilk önce Üst seviye değiştir ve/veya Alt seviye değiştir 

onay kutularını önce işaretlemenize gerek yoktur: bu alanda bir 
ikon tıkladığınızda karşılık seçenek işaretlenecektir.  
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Eğri duvarlarda parça sayısı 
tanımlaması 

Önceki Allplan versiyonlarında, bir eğrisel bileşen, örneğin  
Eğri duvar, daima 40 (veya içi ve dışı olarak 80) çokluçizgi 

parçasından (oluşturulan eğri duvar parçasına göre) 
oluşturulurdu.  

 

Allplan 2013: 
Büyük ve küçük yarıçaplı duvarların gösterimi  

Artık, bir eğri duvarın oluşturulmasında kaç adet parça 
kullanılacağını tanımlayabilirsiniz. Bu ayar, daima tam çembere 
göre yapılır. Bunun sonucu olarak, bir komşu oda,, 

değişikliklerden sonra dahi, mevcut eğri duvara uyum 
gösterecektir. Bir diğer avantajı ise, sonuç eğri duvarların daha 
yumuşak olmasıdır.  

 

 Duvar’a ek olarak, bu,  Kiriş, veya  Sürekli Temel gibi 

mimari elemanlara da uygulanır. 

Not: Önceki versiyondaki projelerden gelen eğri duvarlar, 
durumlarını korurlar. Yeni duvarlar oluşturmanız durumunda ise 
Allplan yeni metodu kullanır. 
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Eğri duvarlara pencere açılması 

Eğri bir duvarda pencere boşluğu açtığınızda, önceki versiyonlar 
iç ve dış kasa derinliklerini göz ardı eder ve akıllı pencere 
sembollerini, direkt olarak yerleştirildiği boşluğun ortasında 

oluştururdu.  

Artık pencere derinliği hesaba alınmakta ve dış kasa payı; iç 
kasa payı pencere boşluğunun min-maks kutusundan elde 

edilmektedir. 
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Doğrudan obje modifikasyonu kullanarak eğri duvarların 
uzatılması 

Eğri duvarlar  Doğrusal bileşenleri birleştir komutu 

kullanılarak uzatılamazlar ancak, bunu doğrudan obje 
modifikasyonu ile gerçekleştirebilirsiniz . 

Eğri bir duvarı bir başka duvarla (doğrudan obje 

modifikasyonu kullanarak) birleştirmek için  

1 Eğrisel duvarı tıklayın. 
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Eğri duvarın tutma noktaları ve veri giriş kutuları ekrana 

getirilir.  

 

2 Uzatmak istediğiniz köşedeki tutma noktasını tıklayın. 

 

3 Eğri duvarı birleştirmek istediğiniz duvara kadar tutma 

noktasını sürükleyin. 
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4 Hedef noktayı tıklayın. 

Eğri duvar uzatılır. 

Not: Eğri ve düz duvarın doğru şekilde kesiştiğinden emin 

olun. Bu özellikle, dik olmayan ve çok tabakalı duvarlarda 

dikkat edilmesi gereken bir noktadır.  

5 Bağlantıya yaklaşın ve kontrol edin. Hata varsa  Eleman 

Çekiştir komutu ile elle düzeltebilirsiniz. 
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Pencere ve kapılar için ParaObje 
modellemesi 

Temel: Duvarlar, Boşluklar, Bileşenler modülü (Oluştur alanı) 

tamamen yeni  Model Pencere Paraobje  ve  Model Kapı 

Paraobje komutlarını sunmaktadır. 

Bu komutları seçtiğinizde, Özellikler paletinin Elemanlar sekmesi 
açılır ve kendi ParaObjenizi oluşturmaya başlayabilirsiniz . 
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Modellemekte olduğunuz ParaObje gerçek zamanlı olarak 
oluşturulur ve değişikliklere adapte olur. "Değiştirilebilir 
parametreler (sayfa 108)" bölümü pencere ve kapı için olan bu 

parametreleri anlatmaktadır. 

Paraobjelerin parçalarının ayarlarını grafik olarak tutma 
noktalarını kullanarak veya palette parametreleri değiştirerek 

modifike edebilirsiniz. Bileşenler veya parametreler, herhangi bir 
sıralama ile değiştirilebilirler. 
Değiştirmek istediğiniz bileşenin parametresini paletteki 

önizlemesini tıklayarak seçebilirsiniz . Alternatif olarak, söz konusu 
bileşeni temsil eden ikonu da tıklayabilirsiniz . Parametreler 
gruplar halinde yapılandırılmış ve palette birkaç sekmede 

düzenlenmişlerdir. Önizlemede görünen elemanların görüntüsünü 
kaydırabilir, yaklaşıp uzaklaşabilirsiniz . 
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ParaObjelerinizi favori dosyaları olarak   Favori Kaydet tuşu 

ile kaydedebilirsiniz; onları kütüphaneye de ekleyebilirsiniz . Bu 
sayede, kendi obje kütüphanelerinizi oluşturabilirsiniz . 

Kullanıcılarımızdan gelen pek çok yenilik isteğini ekledik . Örneğin, 
kanatların 2B açılış sembollerini gösterebilir veya çerçevenin 
farklı kenarlarına farklı kalınlıklar uygulayabilirsiniz . Ek olarak, 

kulplar da hem 2 hem de 3 boyutta görünebilmekteler. 
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Değiştirilebilir parametreler 

Farklı çerçeve genişlikleri  

Üsta, alt, sağ ve sol pencere kasalarında farklı çerçeve genişlik 

ve derinlikleri girebilirsiniz. Bu sadece dış çerçeve için değil, kanat 
çerçevesi için de aynıdır.  

Çakışan kanatta lambalı geçiş 

Çakışan bir kanat oluşturduğunuzda, pratikte bir lambalı geçişle 

geçekleştirilen birleşimi gösterebilirsiniz. Konum, genişlik ve 
derinlik ayarlarını istediğiniz şekilde yapabilirsiniz .  

Sabit alan genişliği 

Artık, sabit bir genişlikte merkez alan oluşturabilirsiniz . Genişlik 
için istediğiniz değeri girebilirsiniz. Geri kalan alan, otomatik 

olarak dıştaki iki alana dağıtılacaktır.   

Kanatlar için farklı formatlar 

2B ve 3B gösterimde her açılış sembolü için farklı bir biçim 
özelliği belirleyebilirsiniz. Örneğin, çift kanatlı bir pencereyi ele 

alalım: iki kanat için seçilen biçim özellikleri birbirlerinden farklı 
olabilir.  

Her eleman için farklı malzeme 

Bir objenin her elemanına farklı yüzey ve renk ataması yapılabilir. 

Örneğin, Ahap kanatları pvc çerçeveler içerisinde 
gösterebilirsiniz.  

Alan elemanlarının kalınlıkları 

kalınlık parametresini, artık, alan elemanlarında da 
kullanabilirsiniz. Her alan için farklı bir değer tanımlayabilirsiniz .  

Görünürlüğün kontrol edilmesi  

Artık, her objenin görünürlüğünü ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz . 
Elemanlara farklı katmanlar atayarak, elemanları ve açılış 
sembollerini birbirlerinden bağımsız olarak kontrol edebilirsiniz . 

Aynısı 2B ve 3B gösterim için de geçerlidir.  

Açılışa mesafe 
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Boşluğa olan mesafe, doğrudan yeni objelerin parametreleri 
içerisinden ayarlanabilir. Üst, alt, sol ve sağ için farklı değerler 

girebilirsiniz.  

Pencere Nişi 

Yeni Pencere nişi parametresini kullanarak, çerçeve ve kanatın 
nasıl çakışacağını belirleyebilirsiniz . Dört farklı tip arasından 

seçim yapabilirsiniz; üst, alt, sol ve sağdaki konumlar bağımsız 
olarak tanımlanabilir.   

Pencere kulpları 

Pencere kulplarını kanat ve kayıt yanında göstermek için bu aracı 
kullanabilirisniz. Kanat üzerinde otometik olarak merkeze 

yerleştirilirler. Kulplar, hem 2B hem de 3B olarak gösterilirler.  

Pencere denizliği 

Bir pencere objesinin oluşturulması sırasında da, iç ve dış 
denizlikleri doğrudan oluşturabilirsiniz . Parametreleri gerek 

duyacağınız şekilde ayarlayabilirsiniz . Pencere denizliklerinin 
derinlikleri tutma noktaları kullanılarak ayarlanabilir.  

Storlar 

Bir pencereyi oluştururken öne veya üste takılı stor elemanlarını 

doğrudan oluşturabilirsiniz. Parametreleri gerek duyacağınız 
şekilde ayarlayabilirsiniz. Storların genişilikleri tutma noktaları 
kullanılarak ayarlanabilir. 

Kapı kulpları 

Kapı kulbu ve kapı tokmağı elemanları da artık kullanılabilir. Bu 

elemanları kanadın bir veya her iki tarafında gösterilmesini 
tanımlayabilirsiniz. Otomatik olarak 1.05 m yüksekliğe 
yerleştirilirler. Kapı kulpları hem 2B hem de 3B olarak ekrana 

getirilirler.  

Çerçeve konumu 

Bir boşlukta bulunan blok çerçevenin pozisyonu, bağımsız olarak 
tanımlanabilir. Doğrultusu için, merkezlenmiş veya dış veya iç 

kenara alnı yapışık seçenekleri arasında seçim yapabilirsiniz . 
Eksene, belirli bir mesafe de tanımlayabilirsiniz . Örneğin, açılış 
kanadı içeri doğru olan bir kapı çerçevesi, bu yöntemle 

tanımlanabilir.  

Tamamen cam kapılar 
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Camdan yapılan çerçevesis kapılar, kolaylıkla ve hızla 
oluşturulabilir. Kapının boşluktaki tam konumunu tanımlamak için 

kasa payı seçeneğini kullanabilirsiniz .  
 

Bileşen doğrultusunda stil alanları 

 Mimari Özellikleri Değiştir komutu  Bileşen 

doğrultusunda tarama  seçeneğini Allplan 2013-1 sürümünden 

beri sağlamaktaydı. Bu seçenek kullanıldırğında, tarama 
doğrultusu, doğrusal bileşenin doğrultusuna hizalanır. 

 

Allplan 2014 ile birlikte, bu seçenek sadece taramalara değil  

Stil Alanı komutuyla oluşturulan alanlara da uygulanabilir.  Bu 
nedenle, bu seçenek, mimari kesitler, görünümler ve saklı çizgiler 

gibi, takip eden işlemlerde de etkindir. 
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Yüzeylerin ilişkili görselleştirilmesi 

Artık  Yüzey Elemanı Görselleştirmesini ilişkili bi şekilde 

kullanabilirsiniz. 

 

Geçerli dokümanda yüzey elemanlarıın ilişkili 

görselleştirilmesi seçeneği seçili olduğunda, yüzey 
görselleştirmesinin görselleştirilme kriterini karşılayan tüm 
elemanlar, otomatik olarak seçilirler. Bir kriteri karşılayan yeni 

elemanlar oluşturduğunuzda, tanımlanan yüzey elemanlarını 
otomatik olarak alırlar ve lejant otomatik olarak güncellenir. 

Odaların çevre kapatma tipine göre görselleştirilme örneği: 
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Balkonu eklediğinizde, otomatik olarak doldurulur ve lejant uygun 

olacak şekilde güncellenir. 
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Oda gruplarının modifikasyonu ve 
eşleştirilmesi 

Allplan V2013-1’de oda grupları ve katların  Oda Grupları, 
Katlar komutu kullanılarak değiştirilmesi, çeşitli yöntemlerle 

geliştirilmişti. Bu özelliklere rağmen, mevcut yüzey elemanlarının 
üzerine otomatik kayıt yapılmamaktadır.  

Bu standart ayarın yetileri genişletildi. Giriş seçenekleri 

kullanarak, grubu, atanmış yüzey elemanlarını eşleştirerek veya 
eşleştirmeden değiştirebileceğinizi belirleyebilirsiniz:  

 

 Modi sadece grubu değiştirir.  

 Modi+ grubu seçer ve aynı anda parametrelerini Odalar, 
katlar Grupla içerik araççubuğuna kopyalar.  
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Odalar, yüzeyler ve katların 
tanımlanması komutu geliştirildi 

 Odaları, Yüzeyleri, Katları Yeniden Tanımla  komutunu 
kullanarak, değiştirmek isteidğiniz nitelikleri işaretleyerek 

belirleyebilirsiniz.  

 Özellikler diyalog kutusu içerisinde değiştirmek istediğiniz 

niteliklerle ilgili olarak onay kutucukları bulacaksınız . Nitelik, 
sadece işaretlediğinizde değişir. 
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Döşeme ve tavanlar için stil alanları 

Artık döşemelere, tarama, desen ve boyamalar dışında, stil 

alanları da atanabilir. Bunu gerçekleştirmek için  Oda komutu 

(Bitim sekmesi),  Döşemek komutu veya  Tavan 

komutunu kullanabilirsiniz. 

 

Odaların kesitte ekrana getirilmesi sırasında, farklı sonuçları, stil 
alanları ile elde edebilirsiniz.  

 

Bina çizimi çizim tipi ile ekrana getirilen kesit 

 

Sunum çizimi çizim tipi ile ekrana getirilen kesit 
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Akıllı sembollerin ParaObjeler ile 
değiştirilmesi 

Kapı ve pencereleri için yeni paraobjeler geliştirilmesi sürecinde, 

  Akıllı Sembol Değiştir komutunun özellikleri de arttırıldı:  

Artık, sadece akıllı sembolleri diğer akıllı sembollerle değil, 

ParaObjelerle de değiştirebilirsiniz. Bu nedenle komutun ismi  

 Akıllı Sembol, Paraobje Değiştir olarak yenilendi. 
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Oda nitelikleri ile çokluçizgi 

 Elemanları, Odaları, 2B Çokluçizgilere Dönüştür 

seçeneğini kullandığınızda, bir odanın çokluçizgiye 
dönüştürülmesinde, odaya atanan nitelikler de artık 
korunmaktadır; ve çokluçizgiye atanmaktadırlar.  

Bu yeni özellik, özellikle DXF formatında veri alışverişi 
yaptığınızda kullanışlıdır. 

 

 Obje Niteliklerini Ata, Değiştir komutunu da, niteliklere her 

zamanki gibi müdahale edebilmek için kullanabilirsiniz . 
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Odalara renk ataması yapılması daha 
kolay 

 Odalar, Yüzeyler, Katlara Yüzey Elemanları Ata  komutu, 
kaydadeğer şekilde basitleştirildi. Oda girişindeki araçlarda 

olduğu gibi, bu komut da entegre  Özellik Eşleştir seçeneğini 

sunmaktadır:  

 

Artık, her defasında karşılık gelen diyalog kutusunu açmaya 

gerek kalmaksızın farklı odaları, çeşitli şekillerde 

renklendirebilirsiniz.  Parametreleri eşleştiri, tıklayarak, farklı 

yüzey elemanlarını hızla ve kolayca seçebilirsiniz . 
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Raporlardaki yeni özellikler 

Bitim - Pencereler, kapılar 

Bitim - Pencereler, kapılar klasörü, kapıların analiz edilmesi için 
üç yeni rapor içermektedir. Verinin, Excel’e aktarılarak 
düzenlenmesi için, bu raporlar, farklı nitelik filtreleri içermektedir. 

Ek olarak, kapıları, nitelikleri ile birlikte analiz etmek için bir rapor 
bulabilirsiniz. Genel olarak, pencere ve kapı paraobjeleri de 
analizlere dahil edilirler. 

 
 

Kapılar (tüm niteliklerin transferi 
için).rdlc 

Excel’e transfer için; kapı 
elemanlarına atanabilecek tüm 
nitelikleri ile kapı elemanları (akıllı 
semboller, ParaObjeler) 

 Allplan BCM ve Nitelikler 
Verisi Gönder kullanarak 
Excel’e transfer edin 

kapılar (tam transfer için).rdlc Excel’e transfer için; tüm 
niteliklerle kapı elemanları (akıllı 
semboller, ParaObjeler) 

 Allplan BCM ve Nitelikler 
Verisi Gönder kullanarak 
Excel’e transfer edin 

Kapılar (açık transfer için).rdlc Excel’e transfer için, ana nitelikleri 
ile kapı elemanları (akıllı 
semboller, ParaObjeler) 

 Allplan BCM ve Nitelikler 
Verisi Gönder kullanarak 
Excel’e transfer edin 

Kapılar (nitelikleri ile).rdlc Konum, nitelik ve özellikleri ile 
kapı elemanları (akıllı semboller, 
ParaObjeler) 

 

 

Odalar, yüzeyler, katlar - Odalar 

Odalar, yüzeyler, katlar - Odalar klasörü pencere ve kapı 
ParaObjelerinin cam alanlarının odalara oranlarını analiz eden bir 
rapor içermektedir. 
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Oransal cam alanı.rdlc Her kat için bileşen ID,  isim, 
foksiyon, tamab alanı, cam alanı, 
% cinsinden alanlar ve 
değerlendirmeyi içeren bir 
raporlama; odalarda cam alanları 
1/12, 1/10 veya 1/8 altında olan 
alanlar kırmızı renkle işaretlenir. 

Bu rapor sadece kapı ve pencere 
paraobjelerini analiz eder; akıllı 
semboller göz ardı edilir. 
 
Dokümanlar kullanarak 
çalıştığınızda, odaların ve 
pencereleri içeren duvarların aynı 
NDW dosyasında bulunmaları 
gerekir. 
 
Rapor Görüntüleyici - 
Parametreler paleti – Gerekli 
pencere alanı, seçeneğini 
kullaranak cam alanını 1/12, 1/10 
or 1/8. Değerleri aralığı için 
tanımlayabilirsiniz.  
 
Sıralama_kat seçeneğini, 
sıralamanın bina strüktürüne veya 
kat ismine göre yapılmasını 
sağlayabilirsiniz. 

 

Odalar, yüzeyler, katlar – Yaşam alanı 

Odalar, yüzeyler, katlar – Yaşam alanı klasörü, odaları, yaşam 
alanları ve kat alanına göre analiz edip, sonuçları bir tablo 

formatında karşınıza getiren bir rapor içermektedir. 

 
 

Yaşama alanı (tablo).rdlc İsim, fonksiyon, her oda için 
yaşam alanı ve kat içerecek 
şekilde kat ve ilişkili odalarla 
yaşam alanı; her kat ve nihai 
toplam ile.  

Rapor Görüntüleyici - 
Parametreler paleti – Kullanıcı 
Etkileşimi alanını kullanarak, 
Sıralama_kat seçeneğini, 
sıralamanın oda ismine veya kat 
ismine göre yapılmasını 
sağlayabilirsiniz.  
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Kısayol menüsü kullanarak etiket 
stillerinin değiştirilmesi 

Yerleştirilmiş etiket stillerinin kısayol menülerine Özellikler’i 
ekledik. Bu, etiket stillerinin değiştirilmesini hızlandırmaktadır.  

 

Bir etiket stilinin kısayol menüsünde Özellikler seçeneğini 

tıkladığınızda, Etiket Stili içerik araççubuğu ekrana getirilir ve 
etiketi düzenlemeye hemen başlayabilirsiniz . 
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Merdivenlerin nitelikleri ile oluşturulması 

Merdiven Geometrisi diyalog kutusunda nitelikleri doğrudan, 
mevcut bir merdivenden transfer edebilir veya yeni nitelikler 

atayabilirsiniz. 

 

Aşağıdaki komutlar sağlanmaktadır: 

  Yeni Nitelikler 

Bu komutu, mevcut bir merdivenin niteliklerini eşleştirmek için 
kullanabilirsiniz. Bu işlem, tüm mevcut nitelikleri siler ve yeni 
nitelikleri atar. 

  Obje Nitelikleri Eşleştir - Ekle 

Bu komutu, mevcut bir merdivenin niteliklerini transfer etmek 
için kullanabilirsiniz. Bu işlem, mevcut nitelikleri yenileri ile 
değiştirir ve yeni nitelikleri mevcut nitelik setine ekler. 

  Obje Niteliklerini Ata, Değiştir 
Bu komutu, mevcut bir merdivenin niteliklerini değiştirmek ve 

yenilerini eklemek için kullanabilirsiniz . Detaylı bilgiyi  Obje 

Nitelikleri Ata, Değiştir (Obje Yöneticisi modülü) içerisinde 
bulabilirsiniz. 
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Gelişmiş merdiven sihirbazı 

 Merdiven Sihirbazı komutu Allplan 2013-1 ile sunulmuştu. 

Merdiven Sihirbazı diyalog kutusunu  Merdiven Sihirbazı 

kullanılarak oluşturulmuş merdivenleri değiştirmek için 
kullanabiliyordunuz.  

Allplan 2014 içerisinde  Merdiven Sihirbazı bir grup gelişmiş 

seçenek sunmaktadır:  

  Merdiven Sihirbazı komutu ile oluşturulmuş bir 

merdivenin farenin sağ tuşu ile çift tıklanması, merdiven 
sihirbazı ile oluşturulan merdivenleri aynı parametre ve 

niteliklerle oluşturabileceğiniz Merdiven Sihirbazı diyalog 
kutusunu açar.  

  mevcut merdivenin tüm niteliklerini eşleştir tuşunun 

tıklanması, tüm niteliklerin de alınmasını sağlayacaktır. Bu 

"sihirbazla oluşturulan merdiveni" standart bir merdivene 

dönüştürür; aynısı  Merdiven Modifikasyonu komutunu 

kullanmanız durumunda da geçerlidir.  
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Sunum 

Yeni özellikleri ile doku kaplama 

Doku çevrilmesi 

 3B elemanlara, Mimari elemanlara doku ata  ve  Yüzey 

ayarları komutlarını kullanarak doku tanımladığınızda, bu 
dokuların kaplanma açılarını değiştirebilirsiniz .  

Tüm yapmanız gereken Özel Yüzey veya Renk x için doku 
diyalog kutusunda bir açı değeri girmektir. 
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Doku kaplaması için ileri seçenekler 

Allplan 3B elemanlara dokuların kaplanması için bir dizi gelişmiş 
seçenek sunmaktadır. 3B katı model objelere doku atadığınızda, 
Allplan genellikle obje için en uygun kaplama yöntemini seçer. 

Ancak, bu daima istenilen çözüm olmayabilir. Özellikler paletini 
kullanarak, doku kaplama tipini sonradan da değiştirebilirsiniz .  

 

Aşağıdaki kaplama tipleri kullanılabilir: 

 Küp 

 Duvar 

 Çatı 

 Arazi 

 Silindir 

 Küre 

 UV 

Kaplama tipini değiştirmek istediğiniz 3B objeyi seçin ve 

Özellikler paletini açın. Mapping tipini Görselleştirme alanından 
değiştirebilirsiniz.  
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3B objelere  Eleman Dönüştür komutu kullanılarak 

dönüştürülen mimari elemanlar, mimari-özel kaplama tipini 
korurlar.  

 

C4D verisi alımından UV kaplaması 

UV mapping tek bir kaplamanın, insanlar, arabalar, ağaçlar veya 

mobilya gibi karmaşık elemanlara uygulanmasını sağlayan bir 
işlemdir. Veriyi kaydetmek için, elemanların çokgensel yapıları da 
kullanılır. 

Allplan’ın kendisinde UV mapping özelliği atama bulunmamakla 
birlikte, bu özellikler CINEMA 4D’den alınan elemanlarda, onları 
Allplan’da değiştirene kadar korunur.  
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Doku doğrultuları 

Özellikler paletini kullanarak, her elemanın doku doğrultusunu 
değiştirebilirsiniz. Doğrultu, seçili bir yüzey veya kenardan elde 
edilebilir. 

Doğrultuyu eşleştirmek için, tüm pipetleri gösterebilir veya özelliği 
tek başına seçebilirsiniz. 
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Açı, faktör, mesafe 

Özellikler paletini kullanarak, dokuyu çevirebilir, X ve Y 
doğrultularında taşıyabilir veya X ve Y doğrultularında bir faktörle 
boyutlandırabilirsiniz. Bu işlemi, her eleman için 

gerçekleştirebilirsiniz. Dokuyu veya yüzey dosyasını yeniden 
kaydetmenize gerek yoktur.  

Not: Burada ayarlayacağınız kaplama açısı yüzey 

tanımlamasındaki doku bölümünde bulunan çevirme değerine 
eklenir.  

Not: Burada ayarlayacağınız boyutlandırma faktörü yüzey 

tanımlamada Boyutlandır bölümündeki değerlere uygulanır.  

Not: Burada ayarlayacağınız mesafe yüzey tanımlamada 
bulunan Taşı alanına eklenir.  

    

 

 
 



 

New Features in Allplan 2014 Sunum 129 
 

Phong açısı 

Phong açısı kullanarak, 3B obje kenarlarını yumuşatabilirsiniz .   

Phong açısı ayarı Özellikler paletinde de bulunur ve her eleman 
için ayrı ayrı uygulanır. Phong açısı değeri ne kadar yüksek 

olursa, kenarlar o kadar yumuşak görünür. Maksimum değer 90 
derecedir.  

 

Phong açısı: 40 derece ve 90 derece 

Phong açısının etkisi en net malzeme atanmamış üzeylerde 
görünür. Bir doku uygulandığında, bu efekt Phong açısı gölge ve 

render edilmiş görüntülerde etkili olduğundan, ilk bakışta 
alıgılanamaz. Phong açısı çokgenin içinde görünen yüzeylerin 
görüntüsünde etkiliyken, kamera konumuna göre görüntüde 

olacak ve objenin dış kenarlarında görünecek çokgenlerde etkili 
değildir.  

Gerçekçi görüntüler elde etmek için düşük çokgen sayısına sahip 

objelerde Phong açısı kullanmanız tavsiye edilir. UV yeterli 
sayıda çokgeni olan objeler için çoğunlukla yeterlidir.  
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Yüzey atanması 

Şu ana kadar parlaklık  3B, Mimari Elemanlara Yüzey Ata  

komutunda malzeme ve animasyon yüzeyleri tanımlanmasında 
kullanıldı. Bu, artık çok da doğru sayılmaz; bu nedenle, terim 
parlaklık / yumuşaklık olarak yenilendi. 

 

Ek olarak, yeni terim, Global Illumination dışında kalan tüm 
render yöntemlerindeki parlama rengi ve parlama arasındaki 

ilişkiyi daha net olarak göz önüne sermekte. 
 



 

New Features in Allplan 2014 Sunum 131 
 

Animasyon penceresinin kısayol 
menüsündeki ışık ayarları 

Artık, animasyon penceresinin kısayol menüsünden  Işık 
ayarlarını da seçebilirsiniz; ilk önce Ek komutlar bölümüne 

gitmenize gerek yoktur. 

 

 

Global illumination 

Global Illumination kullanarak render alınma işlemi, daha gerçekçi 

sonuçlara daha az fare tıklaması ile ulaşabilmeniz için geliştirildi .   
 

Otomatik ekspojur 

Render işlemi başlamadan önce, program otomatik olarak, 
ekspojur için en uygun değeri seçer. Bu, daha işin başlangıcında 

optimum sonucu oluşturur ve detayları görmenizi sağlar. Ek 
olarak, render sonucu daha da gerçekçidir. Pek çok durumda, 
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Ekspojur ayarını Tone Mapping diyalog kutusundan, sonradan 
yapmanıza gerek kalmamaktadır. 
 

Gelişmiş foton mapi 

Photon mapping artık multithreading özelliğine sahiptir – eskiden 
sadece tek işlemci kullanıyordu. Multiprocessing sistemleri artık 
tüm işlemcileri foton mapi oluşturmak için kullanmaktadırlar. Bu, 

render işlemini ciddi şekilde hızlandırmaktadır.  
 

Değişmeyen arkaplan görüntüsü 

Önceki versiyonlarda the global illumination render motoru, ton 
değerini render edilen modelle uygulayarak, arkaplan resminde 

değişim oluşturuyordu. Artık, arkaplan görüntü maskelendiğinden, 
değişmeden kalmaktadır. 
 

Cam arkasındaki objeler 

Cam arkasında kalan objelerin malzemeleri için render kalitesi 

geliştirildi. Program, artık, önce objelerin endirekt 
ışıklandırılmasını, ardından camı hesaplamaktadır. 
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Engineering 

Factor for diameter 

The factor for displaying the modified nominal diameter, which 

you can set in the  Options, is now taken into account not 

only for the to-scale representation of the drawing but also for 
collision checks, animation and conversion to 3D. 

As the factor has become a global parameter, you can now find it 

in the Bar reinforcement area on the Reinforcement page. 
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New label options 

The bar label parameters in the  Options have been 

expanded to meet international requirements. As a result, 
Canada, Chile, Great Britain, India, Japan, Norway, Argentine, 
Indonesia, Mexico and Spain can now define their own default 

settings. 

 

 The option to create a prefix for the mark (instead of a border) 
has been expanded. You can now place an "M", "N", "N." or a 

"0" or "B0" in front of the mark number. 

 When you select the Separate option, a two-line label is 
created. The leader acts as a separator and the mark number 
is attached to the end of the leader. You can drag the line 

break to a position of your choice in the preview of the label at 
the top. 
The label can be placed horizontally or in the direction of the 

other labels. 

 You can enter up to eight characters to define a text item that 
appears after the number of pieces and the cross-section. This 

text item acts as a separator. 
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 For the custom text, you can now enter an additional custom 
name of up to eight characters that is placed in front of the 

custom text. 
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Bar shapes and mesh shapes with 
polygon splitting 

If the bar length of a bar shape you are entering exceeds the 

support length set in the  Options and the bending shape is 

not created per meter, the program will split the polygons of the 
shape. The Split polygon tab appears, where you can define the 
splitting type, the general overlap length and the length and 

overlap of the individual bars. The overlaps can only be 
implemented as straight bars. 

 

When you have finished entering the bar shape, you can label 
and place all the bars one after the other and dimension the 

placements afterwards. 

When you enter a mesh shape, the program will split the 
polygons of the shape as soon as the length of the bending shape 

exceeds the respective mesh size. 

Due to the implementation of polygon splitting for bar shapes and 

mesh shapes, the functionalities of the  FF Bar 
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Reinforcement and  FF Mesh Reinforcement tools are now 

completely covered by the  Bar Shape and  Mesh Shape 

tools, respectively. Consequently, the  FF Bar Reinforcement 

and  FF Mesh Reinforcement tools are no longer available. 
 

Screwed-sleeve joints and couplers 

The catalogs provided by the  Coupler, Thread, Connecting 

Bar tool in the  Bar Reinforcement module have been 
revised and expanded. Screwed-sleeve joints and couplers of 

four manufacturers are now available for selection. 

 

 

ERICO - LENTON 

During the expansion of the catalogs, the catalog of the LENTON 
rebar splicing system was revised. The contents of the current 
catalog are the same as those of the previous catalog from 2010. 

But now you must click the coupler for which you want to create 
the thread. This is similar to the catalog of the Stahlwerk 
Annahütte. The new approach makes sure that correct ongoing 

bars are created. 

Please note that the program retrieves information from the 
coupler for which you are creating a thread. This information is 

not available for couplers taken from the old catalog. So you 
cannot use the current catalog to create a thread when you click 
an "old" coupler. 
 

BARTEC - Debrunner Acifer 

The Debrunner Acifer component catalog for BARTEC® sleeve 
joints is a special collection of sleeve joints to be used in 
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conjunction with Allplan in Switzerland. BARTEC® sleeve joints 
represent a sophisticated system for reinforced concrete 

connections. 

Safe and secure 
The reinforcing bar is enlarged in the area of the thread whereby 

the bar cross-section is larger than the nominal cross-section of 
the reinforcement. When subjected to tensile tests, the test piece 
always fractures beyond the connection and its influence zone. In 

addition, a thread length of 1xd provides for a safety margin of 
20%. 

Easy to use 

As BARTEC® connections can be assembled quickly by hand 
without the use of a special tool, they are the ideal solution for 
confined and difficult spaces. Thanks to the cylindrical thread, the 

connection can even be checked visually.  

Economical 
The quick and easy assembly of BARTEC® sleeve joints 

guarantees a cost-effective solution. 
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The article catalog currently includes standard joints of the BLS 
type, lock nut joints of the LCE type, changes in diameter of the 

BDV type, steel construction joints of the X type, weldable 
sleeves of the SD type, ACIBAR end anchorage of the E and CT 
types and the special connections of the DGB type. In addition to 

the standard range, you can select sleeves for 
earthquake-resistant joints (SMI), fatigue-proof joints (DYN), 
corrosion-resistant joints (INOX) and joints of higher strength 

(TOP) in accordance with the type and diameter. 

Special features of the the DGB-type connection 

Featuring right-and-left-handed threads, this special connection of 
the DGB type is designed to close small openings caused by 

shrinkage, for example. The diameters of the reinforcement to be 
connected are combined into four groups, each of which requires 
a specific type of intermediate reinforcement and sleeve. 

 

However, you do not need to take this special feature into 

account. All you need to do is create the sleeve for the 
reinforcement to be connected, for example, DGB 14. When the 
DGB sleeve is ordered, the manufacturer knows the group to 

which this sleeve belongs and automatically supplies the 
appropriate reinforcement with the associated sleeves. 
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ARMATURIS 

The couplers of the French ARMATURIS company are used to 
connect reinforcing bars; they are widely used in England and 
France. The following couplers are available: standard couplers of 

the Armaturis Firsty group, which cover the basic needs, and the 
couplers of the Armaturis Herisson group, which provide optimal 
bonding due to profile patterns. As lock nuts are used with 

couplers of the HERISSON+ type, these couplers can also be 
submitted to dynamic stress. 

 

You can choose between standard couplers, where the 
connecting bar is free to move lengthwise and can be rotated 

freely, and position couplers, where the connecting bar cannot be 
rotated freely (bent bars, available space and so on). Depending 
on the type and diameter, an increase or reduction by one 

diameter is possible. The bar of the larger diameter is always 
given the same thread as the bar of the smaller diameter. 
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Concrete construction 

As the  Concrete Components are part of the SmartParts, 

you can now select these components in the new Library palette. 
In earlier versions, you did this using the Properties palette. 
Regardless of the last object you selected in the library, the 

appropriate folder opens immediately after you have selected this 
tool. 

The same applies to the  Element Plan, which is no longer 

selected in the Properties palette. Instead, this tool provides its 

own palette that functions in the same way as the Library palette. 
 

Labeling while modifying 

When you modified concrete components in earlier versions, 
labels and schemas added later were automatically deleted 

during modification. 
Now these elements are saved and restored based on the 
modified parameters. 

Please bear in mind that elements may overlap when you change 

the dimensions. 
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Label pattern for element plan 

When creating element plans, you can now save the labels added 
manually to associative views as label patterns, which you can 
then use for additional element plans. Using this approach, you 

can create all the labels with a single click and thus give the 
element plans a uniform appearance. 
Labels of placements that are not to be displayed are not created 

even if the label pattern includes the labels of these placements. 
The label pattern is saved with the element plan and thus 
unaffected by any changes you make to the component.  

 

To create a label pattern 

1 Place a  Concrete Component in an empty drawing file 

and create the  Element Plan. 

2 Use the  Label and  Dimension Line, Label tools to 

label the reinforcement in the associative views of the element 

plan. 

3 Open the  Element Plan tool again and choose the layout 

you selected beforehand. 

4 In the Element plan palette, Label area, click  Save as a 

label pattern and specify a folder and name for the *.lbx file. 
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You can now use the label pattern for other element plans by 

clicking the icon beside the Bar label parameter and selecting 

the required file. 

Click  Load label pattern to select a different label pattern. 

Click the icon beside the Bar label parameter again to switch 

off the label pattern. 
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Sample data for reinforcement SmartParts 

The ...\Etc\Examples\SmartParts\Engineer folder of Allplan 2014 
includes a wide range of examples of individual bending shapes, 
linear placements, placements in rotation and placements in 

polygon. Simply drag the required element from the Explorer into 
the Allplan workspace and familiarize yourself with the manner in 
which SmartParts function. Open the element in the SmartPart 

Editor to see its structure and to find out how to create your own 
SmartParts. 

 

 



 

New Features in Allplan 2014 Engineering 145 
 

Sub-report for individual mesh 

After you have output the cross-section catalogs, you can create 
a report for an individual mesh by clicking the mesh identifier in 

the Mesh overview  displayed in editing mode (  not selected). 

Click  Back to return to the mesh overview. 
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Reinforcement to 3D solids 

The  Shell module no longer includes the  Convert to 3D 

tool. Instead the  Copy, Convert Elements Across Drawing 

Files tool now provides the additional Reinforcement to 3D 
solids conversion mode. 

 

This tool copies and converts only the reinforcement models (as 
opposed to the Architecture to 2D and Architecture to 3D 

solids conversion tools, which copy all the selected elements to a 
different drawing file and convert the architectural elements). All 
the other elements you have selected are ignored. 

The animation settings for engineering elements specified in the 

 Options are used to display the converted reinforcement 

models. So you can also use different colors for the visualization 
of different bar diameters. 

Note: As the  Convert to 3D tool is no longer available, you 

can no longer convert shell entities in the   Shell module. 

Copy the shell entity to a new, empty drawing file and delete all 

views and sections using  Delete View/Section. As soon as 

you delete the last view, the shell entity is automatically converted 

to non-associative 3D elements. 
To convert fixtures to 3D solid, select an isometric view and use 

the  Unlink Smart Symbol tool. 
 

Saving and loading fixtures 

Due to the replacement of the  Get from Library and  

Write to Library tools with the new Library palette, Allplan also 
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provides a separate palette for saving and loading fixtures. This 
palette functions in the same way as the Library palette. 

 

 

IFC data exchange 

Now IFC data exchange also includes reinforcement elements. 
IFC import arranges all the data (including the reinforcement 
models) on the left side of the building structure; consequently, 

IFC export only considers the data on the left side. 
If you have structured your project so that the model data of the 
reinforcement is on the right side of the building structure, you 

need to move the drawing files containing this data to the left side 
before you start the IFC export. 
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Associative Views 
Development for Allplan 2014 focused on the implementation of 

an integrated and cross-file approach using the  Associative 

Views module. In addition, we made some preparations for the 

upcoming removal of the  Shell. 
 

New family name 

We generally recommend working with associative views and 
sections for creating 3D general arrangement drawings and 
reinforcement drawings with the 3D model. 

For views and sections of the entire building and for the 
representation of rooms and finishing surfaces, you are advised 
to create the views and sections in the building structure.  

To emphasize these recommendations, we renamed the family 

 Engineering Views, Details. 
 

Working on a cross-file basis 

Associative views and sections are now always created across 
drawing files. Consequently, the Create across drawing files 

setting is no longer available in the  Options. 

 

If you want to work without references, you must create the views 
and sections in the drawing file with the model data. If the model 
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data, such as the walls and slab, are not in the same drawing file, 

you can use the  Copy, Convert Elements Across Drawing 

Files tool to combine the data in one drawing file before you 

create the views and sections. 
 

3D reinforcement in 2D shell 

When you create 3D reinforcement in a 2D shell, the program 

now creates associative views without prompting you again.  

If you want to use the tools in the  Shell module, create a 

simple, cube-like 3D solid with the maximum dimensions of the 

2D shell and convert it to a shell entity using the  Use for 

Shell or  Convert to Shell tool. After this, you can create the 

3D reinforcement in this shell entity. 
You can delete the shell entity after you have created the 
reinforcement. 

Note: Please note that the  Shell module will no longer be 

available in future Allplan versions. So it is a good idea to start 

working with the  Associative Views module now. 
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