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Hoşgeldiniz! 
Değerli kullanıcımız, 

Allplan bu yıl 30ncu yıl dönümünü kutluyor. Nemetsc-
hek, otuz yıl önce, entegre düşünce vizyonunu Allplan 
yazılımı ile hayata geçirmeye başladı. O günden beri, 
disiplinler arasında bir köprü oluşturmak için çalışıyo-
ruz. Günümüzde bu yöntem Yapı Bilgi Modellemesi 
(BIM) olarak bilinmektedir. En son BIM çözümümüz 
Allplan 2015 ile, sizleri gerçekten etkileyecek bir 
Allplan versiyonu oluşturmayı amaçladık! 

Örneğin görselleştirme alanında Gerçek Zamanlı 
Render özelliğinden Maxon’un Cinema 4D render mo-
toruna, pek çok yeni render özelliğinden faydalana-
caksınız. Gelişmiş görseller oluşturmak için pencere 
ve kapı obje modelleyicilerini yeniden düzenledik ve 
kubbeli çatı ışıklığı gibi yeni bir eleman ekledik. Disip-
linler arası çalışmayı Allplan Exchange ile paftaların 
dijital transferi ve takım çalışmasında yaptığımız ge-
lişmelerle ilerlettik. İnşaat mühendisliği alanında her-
hangi bir eğri boyunca kesit alabilmek veya tendon 
modellemesi gibi özelliklerden, verimlilik artışı sağla-
mak üzere faydalanacaksınız. 

Başarılar diliyoruz! 

Nemetschek Allplan Systems GmbH 
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Allplan’a 30 Yıldır 
Duyulan Güven 

30 yılın BIM yazılımı alanındaki deneyimimiz ve Allplan 
kullanıcılarının ürünlerimize duyduğu güvenle gurur 
duyuyoruz. Nemetschek, otuz yıl önce, entegre dü-
şünce vizyonunu Allplan yazılımı ile hayata geçirmeye 
başladı. O günden beri, disiplinler arasında bir köprü 
oluşturmak için çalışıyoruz. Günümüzde bu yöntem 
Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) olarak bilinmektedir.  

Allplan’ın 30 yılı kutlamalarını sizinle paylaşmak isti-
yoruz ve bunun için çekici bir paket oluşturduk: Allplan 
30ncu Yıl Sürümü.  

Allplan 30ncu Yıl Sürümü aşağıdakileri içermekte-
dir: 

 Yeni BIM çözümü Allplan 2015 versiyonu  

 Üst kalitede obje ve malzeme kütüphaneleri  

 Allplan 2015 IBD Planlama Temel Verisi  
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Çekici obje ve malzemeler 

Allplan 30ncu Yıl Sürümü, mimar ve mühendisler için yeni obje-
ler ve malzemeler içeren, tamamen revize edilmiş kütüphaneler 
sunmaktadır. 
 

Malzemeler 

Ofis – 30ncuYıl klasöründeki Yüzeyler Kütüphanesinde Cine-
Render için hazırlanmış, üst kalitede malzemeler bulabilirsiniz. 
Tüm yapmanız gereken SURF formatında bir malzeme seçmenizi 

gerektiren, örneğin,  3B, Mimari Elemanlara Kullanıcı Ta-
nımlı Yüzey Ata gibi bir komutu tıklamaktır. 

 

Gerçekçi yüzeylerin kabartma özellikleri ile nasıl kolayca oluştu-
rulduğunu keşfedin! 
 

Gökyüzü 

 Çevre komutu ile, Arkaplan için kullanıcı tanımlı dokular 
seçebilirsiniz. Doku bölümünün yanındaki tuşu CineRender için 
HDRI gökyüzleri arasından seçim yapmak amacıyla tıklayın. Bu 
gökyüzlerini Ofis – 30ncu Yıl Sürümü klasöründe bulabilirsiniz. 
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Gökyüzü dokuları ile en uygun sonuçları elde etmek için Mapping 
tipini Küre olarak ayarlayın.  

 

 
 

Akıllı semboller 

Bu yeni objeleri Akıllı semboller kütüphanesi, Standart yolu 
üzerinde 30ncuYılSürümü Arabalar, 30ncuYılSürümü Ağaçlar 
ve 30ncuYılSürümü İnsanlar klasörlerinde bulabilirsiniz. Kişiler 
UV tipli doku mapleri içerebilir.  
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ParaObjeler 

ParaObje kütüphanesi Standart yoldaki 30ncu Yıl Bitim klasö-
ründedir. Burada, pencereler ve kapılar, kubbeli çatı ışıklıkları, 
çatı donatıları (bacalar vb) ve endüstriel inşa donatıları (ışık bant-
ları, kapılar vb) gibi yeni ParaObjeler bulabilirsiniz.  
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Sunum 
Mimarların temel işlerinden biri, mimari vizyonlarını 
müşterileri için gerçekçi sunumlar haline getirmektir. 
Mühendislerin de müşterilerine, iş ortaklarına veya 
yetkililere sunumlar sağlamaları gerekir. Allplan içeri-
sine entegre edilmiş olan Gerçek Zamanlı Render 
özelliği ile, 3B modelinizden, bu görevleri sadece bir-
kaç tıklamaile gerçekleştirebilirsiniz. Bu alanda derin-
lemesine bilgi sahibi olmasanız da, sunumlarınızı son 
derece hızla ve kolaylıkla oluşturabilirsiniz.  

 

 Gerçek Zamanlı Render ile, bina modelinin gerçekçi 
ve intaraktif görselini, sadece bir kaç saniye içerisinde 
elde edebilirsiniz. Anında görsel geri besleme alarak, 
farklı görünümleri, kamera ayarlarını ve malzemeleri 
kontrol edebilirsiniz. Bu sayede, en iyi sahne ayarını 
seçebilirsiniz. Render malzemelerinde, pütürlü yüzey-
leri (kabartmalar), yansımaları veya ışıma yapan obje-
leri tanımlayarak, yüksek detay seviyesi elde edebilir-
siniz.  

 

 Yeni fiziksel gökyüzü özellikleri sayesinde, dış mekan 
görselleri, çok daha gerçekçi görünmektedir. Yüksek 
dinamik aralıklı görüntüler (HDRI) desteği ile, çok 
yüksek aydınlık farklılıkları bile detaylı şekilde oluşturu-
labilir.Bu versiyonda bir ilk olarak Allplan’a entegre 
edilen CINEMA 4D Render Motoru sayesinde yüksek 
çözünürlüklü görseller oluşturabilirsiniz. Allplan ve 
CINEMA 4D arasında model senkronizasyonu işlemle-
rine artık gerek duyulmamaktadır. Pek çok durumda, 
satın almak ve kullanmayı öğrenmek zorunda kalaca-
ğınız harici bir görselleştirme çözümüne artık gerek 
duymayacaksınız. 
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Bir vitrin – farklı gösterim tipleri 

Vitrin araççubuğunda, farklı sunum ve render tipleri arasıdna ge-
çiş yapabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki görünüm tipleri arasından tercihte bulunabilirsiniz: 

 Telçerçeve 

 SaklıÇizgi 

 Animasyon 

 Sketch 

 R(eal)T(ime)Render 

 tuşu ile, önceden tanımlı görünüm tiplerine paletlerde müda-
hale edebilirsiniz. Standart ayarları geri çağırabilirsiniz ancak 
önceden tanımlı bu tipler silinemez. 
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Eğer isterseniz, kendi gösterim tiplerinizi tanımlayabilirsiniz. Yeni 
görünüm tipi... ni tıklayın ve paletten bir önceden tanımlı tip se-
çin. Yeni görünüm tipi için bir isim girin ve ayarları tanımlayın. 
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Telçerçeve gösterim tipi 

Telçerçeve gösterim tipi için aşağıdaki parametreleri değiştirebi-
lirsiniz:  
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Saklıçizgi gösterim tipi 

Saklıçizgi gösterim tipi için aşağıdaki parametreleri değiştirebilir-
siniz: 
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Animasyon gösterim tipi 

Animasyon gösterim tipi için aşağıdaki parametreleri değiştirebi-
lirsiniz: 

 

 



 

14 Bir vitrin – farklı gösterim tipleri Allplan 2015  

Eskiz gösterim tipi 

Eskiz gösterim tipi için aşağıdaki parametreleri değiştirebilirsiniz: 

 

Eskizleri ihtiyaçlarınız doğrultusunda farklı kalınlıklarda, tüken-
mezden keçeli kaleme seçimler yaparak özelleştirebilirsiniz. 
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RTRender gösterim tipi 

RealTime Render gösterim tipi için aşağıdaki parametreleri de-
ğiştirebilirsiniz: 

 

Otometik ekspojura geçiş yapabilir veya kapatabilirsiniz Ek ola-
rak, filtreler kullanabilirsiniz. 
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Geliştirilen çevreler 

Gezinim modunda kısayol menüsünden  Çevre komutunu 
kullanarak, sahneniz için doğal çevreler için parametreleri ayar-
layabilirsiniz. 
 

Güneş / Kuzey Konumu 

Konumu grafik ortamda fare ile sezgisel olarak tanımlayabilir veya 
mutlak değerleri altındaki kutucuklardan girebilirsiniz. 

İç mekanlar için bir dolgu ışık ekleyebilirsiniz. 

 

 

Konum 

Eğer isterseniz, proje alanınızın konumunu bir harita üzerinden 
tanımlayabilirsiniz. Cadde ve parsel numarasını dahi seçebilirsiniz 
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– tüm yapmanız gereken konuma yaklaşmaktır. Lokasyonu bul-
duğunuzda, seçmek için çift tıklayın.  

Elbette her zamanki gibi enlem ve boylam değerlerini de girebilir-
siniz. 
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Sanal zemin düzlemi 

Yeni sanal zemin düzlemi sayesinde, renkli veya dokulandırılmış 
döşemeler gibi yardımcı yapılar yapmanıza gerek yoktur. 

Tüm yapmanız gereken zemin düzlemi yüksekliğini metre cinsin-
den girmektir. Eğer Zemin İle Bağla seçeneğini işaretlerseniz, 
zemin düzlemi bileşenin altına otomatik olarak ayarlanacaktır. 
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Sanal Zemin Düzlemi yüzeyini, boyamadan dokuluya ihtiyaçları-
nız doğrultusunda özelleştirebilirsiniz. 
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Arkaplan 

Bir arkaplan renginin yanı sıra, arkaplanlarda fiziksel gökyüzü de 
kullanabilirsiniz. Fiziksel gökyüzü, gece sahneleri de oluşturmanı-
zı kolaylaştıracak şekilde zaman ve konuma uyum sağlar. 

 

Kullanıcı tanımlı ayarı sahne arka planı için bir doku veya resim 
dosyası kullanmanıza olanak tanır. Bu sayede arkaplanda bir 
gökyüzü resmi kullanabilirsiniz. 
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Yüzeyler için ileri ayarlar 

Yüzey tanımlamalarında aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.  

 Fiziksel olarak doğru malzeme kanalları 

- Alfa kanalı 

- Işıma 

- Kabartma 

- Pütürlülük  

- Yansıtıcılık 

- Önizleme bir küp veya küre olabilir. İki tip arasında geçiş 
yapmak için sol alt köşedeki ikonu tıklayın. 
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İleri ve geliştirilmiş ışıklar 

Işık ayarlarında gelişmiş seçenekleriniz bulunmaktadır. Plan gö-
rünümüne ek olarak, artık, ışıkları istediğiniz görünümde yerleşti-

rebilirsiniz. Gezinim modunda kısayol menüsünden  Proje İçin 
Işık Ayarla komutunu kullanabilirsiniz. 
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 Yeni ışık kaynakları, örneğin, yayvan ışıklar 

 Gerçek spotlar; ışık şiddeti, kaynaktan uzaklaştıkça düşer.  

 Kolay kullanımlı paletler 

 Yeni parametreler 

 Program sahne aydınlatmasını gerçek zamanlı olarak güncel-
ler. 
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Kameralar ve filmler 

 Kamera Yolu Tanımla ve  Film Kaydet komutlarında bazı 
gelişmeler yaptık. Artık, kameraları daha rahat yerleştirebilir ve 
filmleri daha hızla ve kalaylıkla oluşturabilirsiniz. 

 Örneğin, artık kamera görüntülerini istenilen görünümde ta-
nımlayabilirsiniz. Burada da her adımı, bir kamera yolunu ta-
nımlarken veya değiştirirken her adımı sezgisel olarak ger-
çekleştirebilirsiniz. 
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 Film oynatma aşamasında, iki kamera arasındaki adım sayısı 
girmenize gerek yoktur. Onun yerine, bir zaman çubuğu kul-
lanabilirsiniz. 

 

 Animasyon modunda, program filmleri gerçek zamanlı olarak 
kaydeder. Kareleri bile ayrı kaydedebilirsiniz. 

 Allplan filmleri kaydettiğiniz sırada yeni bir ayarlar dizisi sağlar: 

-  Kamera yolundan – kamera, önceden tanımladığınız 
kamera konumları boyunca hareket eder. 

-  Güneş çalışması – güneş, sabit model üzerinde hare-
ket eder. 

-  Kamerayı 360 derece çevir – Sabit kamera 360 dere-
ce döner. 

-  Kamerayı 360 derece ile döndür- kamera model çev-
resinde döner. 
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Gerçek zamanlı interaktif render 

Gerçek zamanlı interaktif render bir GI render özelliğidir: 

 Foto-gerçekçi 

 Bozulma olmaksızın 

 Fiziksel doğru render 

 Gerçek zamanlı interaktif render aşağıdaki değişimlere gerçek 
zamanlı reaksiyon gösterir 

- Kameralar 

- Işıklar ve çevre 

- Malzemeler 

- Allplan sahneyi eş zamanlı algılar. 

- Render vitrin içerisinde gerçekleştirilir. 

 Adapte olur 

- Otomatik ekspojur 

- Adapte edilebilen parazit filtresi (Wavelet Denoise meto-
duna göre) 

Gerçek zamanlı render motorunu, interaktif render işlemi için kul-
lanın. Paleti açıp vitrinin yanına yerleştirin. Ne zaman bir para-
metreyi değiştirirseniz, Allplan resim hesaplanmasına yeniden 
başlar. İlk sonuç anında gözlemlenir. Gene de, Allplan hesaplama 
yapmayı durdurmaz. Değişiklik yapmadan ne kadar uzun süre 
kalırsanız, sonuç kalitesi o denli artar. 
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Hesaplama başlangıcındaki ve on saniye sonraki sonuçlar 
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CINEMA 4D GI Render Motoru 

En yüksek kalitede görseller için, CINEMA 4D render motorunu 
doğrudan Allplan içerisinden çalıştırabilirsiniz. 

 

 En talep gören görseller için CINEMA 4D foto-gerçekçi render 
motoru 

- Doğrudan Allplan içersinde 

- Gündüz ve gece için tek gökyüzü 

 Render işlemi arkaplanda gerçekleştirilir 

- Render işlemini başlatıp, projenizde çalışmaya devam 
edebilirsiniz 

 Kolay kullanılabilir 

- Farklı kalite standartları arasından seçim yapabilirsiniz 
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- Özellikleri filtreleyebilirsiniz 

 Alfa kanallı render 

- Çevre verisi alfa kanalındadır 

 CINEMA 4D’ye veri göndermede gelişme 

- Işık ve malzemeler 

- Çevreler – fiziksel gökyüzü, HDRI 

- Sanal zemin düzlemi 

 

 

İpucu: Cinema 4D render 
motorunca sağlanan geniş 
seçenekler için help -> 
"Presentation" -> "Anima-
tion module" başlığını in-
celeyin. 
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Her şey nasıl bulunur 

Animasyon modülündeki bazı komutların yeri değiti ve artık ge-
reksiz olan komutlar kaldırıldı.  

Aşağıdaki genel görünüm bununla ilgili bilgi sağlamaktadır. 

 
 

Önceki versiyon-
lar 

Allplan 2015 

Oluştur menüsü  

Işık ayarları, güneş  Çevre komutunda bu ayarları konum, Kuzey doğrultusu ve zaman 

ile tanımlayabilirsiniz. 

 

Arkaplan rengi, 
doku 

 Çevre  

Filmi kamera yolu 
boyunca oynat 

 Film kaydet – Kamera yolundan 

Eğer bir AVI filmi için bir isim belirtmediyseniz, Allplan filmi kaydetme-
den oynatacaktır. 

Güneş çalışması  Film – Gnceş Çalışması Kaydet  

Kullanımı çok daha kolaylaştırıldı 

Gösteri Aç, Dönüş-
tür 

Bu komuta artık gerek duyulmamaktadır. 

Artık sahneleri Bitmapler olarak ayrı ayrı  Film Kaydet komutu ile 
saklayabilirsiniz. Bunu yapmak için, AVI filmi alanına gidin ve Resim-
leri Koru seçeneğini işaretleyin. 

Filmler gerçek zamanlı oynatılacağından, slayt gösterileri için ayrı bir 
komuta gerek kalmamıştır. 
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Düzelt menüsü  

Animasyon seçe-
nekleri 

 Seçenekler’i açın, masaüstü ortamı’nı seçin ve Animasyon say-

fasına geçiş yapın. 
Animasyon seçeneği standartlarına kısayol menüsünden erişim artık 
bulunmamaktadır.  

Işık ayarları Güneş ışığı ayarları için  Çevre komutunu kullanın. Konum, güneş 

pozisyonu, zaman ve mevsim gibi geniş bir yelpazeden seçim yapabi-
lirsiniz. 

Kullanıcı tanımlı ışıklar için  Proje için Işık Ayarla komutunu kulla-

nın. Bu işlemi herhangi bir vitrinde yapabilirsiniz. 
Bu alanda, kullanıcı tanımlı ışıkları açıp kapatma olanağınız da bulun-
maktadır.  

Kamera ışığı, köşe ışıklar ve yayvan ışık seçeneklerine artık gerek 
duyulmamaktadır, bunlar yerine bir yayvan ışık kaynağı seçebilirsiniz.  

CINEMA 4D, VRML, 
DAE, KMZ, 3DS, 
U3D Verisi Gönder... 

Veriyi CINEMA 4D’ye göndermek için,  CINEMA 4D’ye Gönder 

komutunu kullanabilirsiniz.  

Diğer formatlara veri göndermek için, bir vitrindeki  Gezinim Mo-
duna (vitrin araççubuğu) geçin. Eğer isterseniz, Animasyon gösterim 

tipini de seçebilirsiniz. 

Farenin sağ tuşu ile kısayol menüsünü açın, 3B Veri Gönder kısmına 

gidin ve  VRML, DAE, KMZ, 3DS, U3D Verisi Gönder komutunu 

tıklayın.  
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Animasyon pencere-
sinde kısayol menüsü 

Bu kısayol menüsünü artık tüm vitrinlerde bulabilirsiniz. Tüm yapmanız 

gereken  Navigasyon Modu’na (vitrin araççubuğu) geçmek ola-

caktır. 

Detaylı bilgi için Allplan'ın yardım dosyalarına bakınız. Gerekli bilgiyi 
"Shortcut menu in navigation mode" bölümünde bulabilirsiniz. 

Animasyon pence-
resi özellikleri 

Bu komuta artık gerek duyulmamaktadır. Burada gerek duyacağınız 
ayarların bir kısmına görünüm tipini değiştirmek istediğinizde ulaşacak-
sınız. 

Film modeli yükle, 
kaydet 

Bu komuta artık gerek duyulmamaktadır.  

Kamera Çevir  Film Kaydet -  Kamerayı 360 derece döndür 

Tüm Ayarları Sıfırla Bu komuta artık gerek duyulmamaktadır. 

 komutunu aşağıdakiler için standart ayarlamada kullanabilirsiniz 
 

 Kamera Yolu Ayarla 

 Proje İçin Işık Ayarla 

 Yüzey Ayarla 
Animasyon render tipinin tüm ayarları 

  

Film kaydedilmesi için diğer yeni komutlar 

 Kamerayı 360 derece çevir 
Kamera sabit durur ve 360 derece döner. 

 Kamerayı 360 derece merkez çevresindde çevir 
Kamera model çevresinde dairesel dönüş yapar; daima modelin 
merkezini odaklar. 

Render işlemi için yeni özellik 

Bir görselin render işlemini bitirdikten sonra, her zamanki gib 
Renk doyumu, Parlaklık ve Kontrast değerlerini ayarlayabilirsi-
niz. Ek olarak, resmi genel bitmap formatlarından birinde kayde-
debilirsiniz. Render edilen resmi içeren pencere, siz onu kapatana 
kadar açık kalır. Bu sayede, farklı ayarları deneyerek ara kayıtlar 
oluşturabilirsiniz. 

Eğer resmi Allplan’da daha sonradan düzenlemek isterseniz  

 Edit Bitmap komutunu (Dosya menüsü) kullanabilirsiniz.  
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Gezinim modundaki kısayol menüsü 

Önceki versiyonlarda, en önemli animasyon araçlarını içeren kı-
sayol menüsüne, sadece animasyon penceresinden ulaşıyorduk. 

Artık bu kısayol menüsüne tüm pencerelerden ulaşabilirsiniz. Tüm 

yapmanız gereken  Gezinim Modu’na (vitrin araççubuğu) 
geçmektir. 

Bu kısayol menüsündeki komutları kullanarak, sahneye, diğer 
komutlara geçmeye gerek duymadan veya gezinim modunu ka-
patmaksızın müdahale edebilirsiniz. 

 

 

Mevcut durum: 

 Gezinim modu açık 

 Kursör vitrin içerisinde 
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Görünüm Ayarla komutu için kısayolların tanımlanması 

Önceki versiyonlarda, Görünüm ayarlarını animasyon pencere-
sindeki kısayol menüsünden yapabilirsiniz. 

Bu görünümlerin pek çoğunu hala kısayol menüsünde bulabilirsi-
niz. Ek olarak, bu görünümler için kısayollar da tanımlayabilirsiniz. 
Ardından, kılavyeyi, vitrinlerde Animasyon gösterim tipi ile ayar-
lamak için kullanabilirsiniz. Önceden tanımlı bazı kısayolları, ön-
ceki versiyonlardan zaten biliyorsunuz. 

 Başlangıç konumu - ALT+POS1 

 Önceki kamera konumu - PAGE UP 

 Sonraki kamera konumu - PAGE DOWN 

 Bakış açısı genişlet  

 Bakış açısı daralt  

Not: Allplan 2015 ile birlikte, tek bir proje için birden fazla kamera 
yolu tanımlayabileceğinizden, Başlangıç konumu, Önceki ka-
mera konumu ve Bir sonraki kamera konumu daima, aktif olan 
kamera yoluna uygulanır. Bu nedenler, bu komutlar sadece bir 
kamera yolu tanımladıysanız etkin olabilirler. 

"Görünüm ayarla" fonksiyonları için kısayol ta-
nımlanması 

1 Araçlar menüsünden, özelleştiri tıklayın ve özelleştir sek-

mesine geçin.  

2 İkonsuz pencere kategorisini seçin.  

3 İkonlar alanında, bir komutu seçin, örneğin Görünüm açısı 

genişlet. 

4 Yeni kısayol tuşu altındaki kutuyu tıklayın. 

5 İstedğiniz kısayolu belirleyin, örneğin ALT++. 

6 Ata tuşunu tıklayın 

7 Diğer kısayolları tanımlamak için 3’den 6’ya adımları tekrar 

edin. 

8 Konfigürasyonu kaydetmek için kaydet tuşunu tıklayın.  
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Görselleştirme ve ekran kartları 

Ekran kartınıza bağlı olarak, görselleştirme alanındaki tüm özel-
likleri kullanamayabilirsiniz. Bu yeni özelliklerin tamamından ya-
rarlanmak için, en az 1 GB hafızası olan profesyonel bir ekran 
kartına ihtiyacınız vardır. Ek olarak, ekran kartının OpenGL 3.5 
desteği olması gerekir. Allplan’ın gelecek versiyonlarını da rahat-
ça kullanabilmeniz için OpenGL 4.2 tavsiye etmekteyiz.  

Allplan aşağıdaki durumlarda otomatik olarak GDI’a geçiş 
yapar: 

 Ekran kartı hafızasının 1 GB’dan düşük olması durumunda. 

 Eski sürücülü (2009 ve öncesi) DirectX 10.0 ekran kartlarında; 
bu sorunu sürücü güncellemesi ile çözebilirsiniz. 

 DirectX 9 veya öncesi ekran kartları durumudna 

 Intel chipset’lerinde 

Her durumda, GDI, Allplan ile verimli bir şekilde çalışmanızı sağ-
lar. Ancak, ekran görüntü hızları bir miktar yavaş olacaktır.  

Open GL ve GDI karşılaştırması 
 

Görünüm tipi Open GL 3.5  GDI  

Telçerçeve görünüm tipi (tasarım) Evet Evet 

Animasyon görünüm tipi (standart, tasarım kontro-

lü) 
Evet Evet 

Animasyon görünüm tipi (ileri, gölge ve malzeme 

kanalları ile) 
Evet Hayır 

Saklıçizgi görünüm tipi (standart) Evet Evet (Allplan 2015’de 
yeni) 

Saklıçizgi görünüm tipi (ileri, gölge ve kenar algıla-

ma ile) 
Evet Hayır 

Eskiz görünüm tipi (Allplan 2015’de yeni) Evet Hayır 

RT Renderer görünüm tipi (Allplan 2015’de yeni) Evet Hayır 

CINEMA Renderer (Allplan 2015’de yeni) görsel 

render’ı için 
Evet Evet 
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Ekran kartı için tavsiyeler / 32-bit versiyon artık bulunma-
maktadır 

Allplan 2015 ile gelen görselleştirme avantajlarının tamamından 
yararlanmak için, en az 1 GB hafızası bulunan bir ekran kartınızın 
olması gerekir. Lütfen Allplan 2015’in sadece Windows 64-bit 
sistemlerde çalıştığını unutmayın. 

 
 

Gölgeler için yeni özellikler 

Animasyon ve gölge ile paylaşılan komutlar 

 Çevre ve  Yüzey Ayarla komutlarını hem Animasyon hem 
de Gölge modüllerinde bulabilirsiniz. Fotoğref hesaplamalarında, 
program tüm parametre setini kullanmaz. 

Tarih, güneş konumu, kuzey doğrultusu, konum 

Önceki versiyonlarda, güneşi ayarlamak için  Foto komutunu 

kullanıyordunuz. Şimdi, animasyonda da bulabileceğiniz  
Çevre komutunu kullanacaksınız. Animasyonda tanımlanan tüm 
ayarlar, Gölge modülünde de bulunur; ancak burada, program 
sadece Güneş konumu, Kuzey doğrultusu ve Konum değerle-
rini hesaplamalarda kullanır.  

Eğer güneşi resimlere entegre etmek isterseniz,  Foto aracını 

açın ve Güneş konumu eşleştir seçeneğini seçin.  Güneş 
Çalışması İçin Foto, Zaman, Kuzey konumu ve Konum ayarla-
rını da değerlendirir.  

Allplan’ın önceki versiyonlarında, her iki modül de Güneş için aynı 
diyalog kutusunu kullanıyordu. Bu ayarları modüller arasında 
kullanabiliyordunuz.  
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Yüzeyler ve eleman renkleri 

Gölge modülü artık  Yüzey Renkleri Tanımla komutunu 

içermemektedir. Onun yerine, Animasyon modülündeki  Yü-
zey Ayarla komutunu kullanabilirsiniz. Animasyonda yapılan tüm 
ayarlar, Gölge modülünde de kullanılabilir; ancak burada, prog-
ram sadece eleman renklerine atanmış olan yüzeyleri değerlen-
direcektir. 

Allplan’ın önceki versiyonu, bu görev için iki farklı araç sunmak-
taydı. SURF-formatlı yüzey dosyaları temel renkler için de kulla-
nılabiliyordu ve her iki araç da onları veri olarak alabiliyordu. 
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Pencereler ve Kapılar 
Pencere ve kapılar, mimari tasarımdaki anahtar ele-
manlardandırlar. Bi binanın görünümünün belirlenme-
sindeki merkez unsurlardandırlar. Aynı zamanda, bu 
bileşenlerin yönetimi tasarım süreci içerisinde yüksek 
seviyede yönetim gerektirmektedir. çözüm: parametrik 
obje modelleyicilerin en üst tasarım esnekliğini sunar-
ken, kapı ve pencere raporlamasını etkin bir şekilde 
gerçekleştirebilmesindedir. 

Allplan 2015 mimari içerisine, kapı, pencere ve cep-
helere, yeni, kubbe formlu ışıklıl bileşenini de ekledik. 
Bu kubbe formlu ışıklıkları yatay döşemelerdeki boş-
luklara veya çatı boşluklarına uygulayabilirsiniz. Bu 
elemanları paletler ve tutma noktaları ile yerlerine yer-
leştirebilirsiniz. Kat planlarında doğru çizim teknikleri 
ile gösterilmeleri ve raporlar ve analizler içerisinde 
değerlendirilmleri de elbette mümkündür. Yeni bileşen 
tipi ile, bu tarz elemanların oluşturulması eskisine na-
zaran çok daha kısa sürede ve kolaylıkla gerçekleştiri-
lebilmektedir. 

Mevcut pencere ve kapı unsurlarını da, pek çok açıdan 
geliştirdik. 
 



 

40 ParaObjeler Allplan 2015  

ParaObjeler 

Temel: Duvarlar, Boşluklar, Bileşenler modülü, Oluştur alanı, 
ParaObje modellemesi yapabileceğiniz yeni bir komut içermekte-

dir:  Kubbeli Çatı Işıklığı komutu. 

Bu yeni komutu tıkladığınızda, Elemanlar sekmesinde Kubbeli 
Çatı Işıklığı ParaObjesinin özellikler paleti ekrana getirilir. Kendi 
ParaObjenizi hemen modellemeye başlayabilirsiniz. 

 

Döşeme ve düz çatılardaki dikdörtgen formlu boşluklara kubbe 
formlu çatı ışıklığı paraobjelerini yerleştirebilirsiniz. Diğer Pa-
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raObjeler gibi, Kubbeli Çatı Işıklığı ParaObjeleri de grafik olarak, 
tutuma noktaları kullanılarak değiştirilebilirler. Elbette, parametre 
ayarları palet içerisinde de gerçekleştirilebilir. 

ParaObjelerinizi favori dosyaları olarak  Favori Kaydet ko-
mutu ile kaydedebilirsiniz. Bu elemanları kütüphaneye de ekleye-
bilirsiniz. 

 Kubbeli Çatı Işıklığı komutunu Genel: Çatılar, Düzlemler, 
kesitler modülünde Oluştur alanında da bulabilirsiniz. 
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Yeni Panjur ParaObjeleri 

 Panjur ParaObje komutu (Temel: Duvarlar, Boşluklar, Bi-
leşenler modülü, Oluştur alanı) yeni bir ParaObje barındırmak-
tadır: Katlanan Panjurlar. 
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Panjur paraobjelerini  

 Rapor komutu, Panjur.rdlc ve Storlar.rdlc raporları ile analiz 
edebilirsiniz. 

 

Pencere ve Kapı ParaObjeleri İçin Yeni 
Parametreler 

 Pencere ParaObjesi ve  Kapı ParaObjesi komutları bir 
grup yeni parametre içermektedir. 

Bir Pencere ParaObjesi veya bir Kapı ParaObjesi oluşturuken, 
artık, paraobjenin Boşluğa Mesafesi (sol, sağ, üst, alt) değerle-

rini Ayarlar sekmesinden girebilirsiniz. Bu paraobjeleri  Rapor 
komutu ile analiz edebilirsiniz. Bitim klasörünü açın ve Pencere-
ler, Kapılar alt klasöründen yeni Pencere Ötelemesi.rdlc raporu-
nu seçin.  
Ek olarak, pencere veya kapı paraobjelerinin net genişliklerini 
Boşluktan düş alanında değer girerek belirleyebilirsiniz.  

Standart alanında, standartları veya kendi tanımladığınız değer-
leri uygulamak için, paraobjenin her bir elemanını seçebilirsiniz. 
Tüm yapmanız gereken Transfer tuşunu tıklamak olacaktır. 
Eğer Tüm seçeneğini işaretlerseniz, program bu paraobjenin tüm 
elemanları için standartları kullanacaktır. 
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PapaObjelerin renklendirilmesi için yeni 
parametreler 

ParaObjelerin (storlar, kayan panjurlar, katlanan panjurlar) gibi 
elemanlarının 3B gösterimleri için farklı renkler ve yüzeyler ata-
yabilirsiniz. 
Storlar için, bunu kutu ve çıtalar/raylar için uygulayabilirsiniz. 
Kayan panjurlar için, bunu çerçeve, panel ve raylar için uygu-
layabilirsiniz. Katlanan panjurlar için çerçeve ve çıtalar için 
uygulayabilirsiniz. 

 
 

   

 

Eğer sunum çizimlerinde kayan panjurlar kullanmak isterseniz, 
onları raylar olmaksızın ekrana getirebilirsiniz. Karşılık gelen 

seçeneği kayan panjurların Elemanlar sekmesinde (  Panjur 
ParaObjesi aracı, Temel: Duvarlar, Boşluklar, Bileşenler mo-
dülü) içerisinde bulabilirsiniz. 
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2B ve 3B için farklı katmanlar 

Artık, storlar ve pencere denizliklerinin ParaObjelerde gösterimle-
rinde 2B ve 3B’de farklı katmanlarda oluşturulmalarını sağlayabi-
lirsiniz. 

Bunu, pencere denizlikleri ve storlarının pencere ParaObjesinde 

entegre kullanımında gerçekleştirebilirsiniz:  Pencere Pa-
raObjesi komutunu ve Pencere Denizliği ve Storlar sekmelerini 
seçin. 
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Ek olarak, pencere denizlikleri ve panjurların ParaObjelerinin ayrı 
parçalarını oluştururken de farklı katman atamaları yapabilirsiniz.  

Ayrı bir pencere denizlik ParaObjesi oluşturmak için  Pencere 
ParaObjesi komutunu ve paletin üst bölümünde pencere denizli-
ğini seçin. 

 

 

 

 

 

Storlar için ayrı PaoaObjeler oluşturmak amacıyla  Panjur 
ParaObjesi komutunu kullanın. Burada da, ParaObjenin 2B ve 
3B’de gösterimi için farklı katmanlar atayabilirsiniz.  
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Standart ayarlar aşağıdaki katmanlardır: 

 Pencere denizlikleri için: AR_WSILL 

 Storlar için: AR_SHAD 

 Kayan panjurlar için: AR_SHAD 
 

 

ParaObjeler için yeni raporlar 

Kubbeli Çatı Işıklığı ParaObjelerini analiz etmek için, yeni Kub-

beli çatı ışıklıkları.rdlc raporunu  Raporlar komutundan kulla-
nabilirsiniz. Bitim klasörünü açın ve Pencereler, Kapılar alt 
klsörüne geçin. 

Belirli bir mesafe ile yerleştirilen pencereleri analiz etmek için, 

yeni Pencere ötelemesi.rdlc raporunu  Raporlar komutundan 
kullanabilirsiniz. Bitim klasörünü açın ve Pencereler, Kapılar alt 
klasörüne geçin. Bu rapor, pencere boşluğundan belirli bir ötele-
me ile yerleştirdiğiniz ParaObjeler ve akıllı sembollerin analizini 
yapar. Rapor, pernece elemanlarını çizimleri, sayıları, genişlik, 
yüksekliklerini ve kattaki alanlarını içerecek şekilde döker. Burada 
toplam pencere alanını ve pencere elemanlarının sayısını da 
bulabilirsiniz. 
 



 

50 Mimari ailedeki diğer yeni özellikler Allplan 2015  

Mimari ailedeki diğer yeni özellikler 

20 inşa tabakalı duvar 

Önceki versiyonlarda, beş tabakalı duvar oluşturabiliyordunuz. 
Şimdi 20 tabakaya kadar duvar tabakaları oluşturabilirsiniz.  

Bir ikonu tıklamak yerine, duvar tabaka sayısını bir veri giriş ku-
tusundan gerçekleştirebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi, her ta-
baka için farklı yükseklik tanımlayabilirsiniz. 

 

Önemli: önceki versiyonlarda, sadece 5 tabakaya kadar tabaka 
sayısı tanımlanabiliyordu. Eğer beş tabakadan fazla tabakalı bir 
duvarı önceki bir versiyonda açarsanız, her tabaka için bir 3B kutu 
oluşturulacaktır. Duvarın geometrisi aynı kalır. Yüzey elemanları 
2B yüzey elemanlarına dönüştürülürler.  

Aşağıdaki komutlar 20’ye kadar tabaka kullanırlar:  

  Duvar  

  Alın duvarı  

  Çizgiyi Duvara Dönüştür  

  Mimari Bileşen Özellikleri Uygula  
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Bileşen ekseninin konumlandırılması 

Artık bileşen eksenlerini daha kolay konumlandırabilirsiniz. Öniz-
lemenin sağındaki ikonlara artık gerek duyulmamaktadır. Bileşen 

eksenini sadece sürükleyerek istenilen yere taşıyabilirsiniz.  
ikonuna fareyi götürerek, bileşen ekseninin nasıl konumlandırıla-
cağını gösteren kısa bir tanımlama görebilirsiniz. 

Aşağıdaki seçenekleriniz bulunmaktadır: 

 Sezgisel 
Ekseni taşımak için fareyi kullanın: kursör bir çift ok halini alır, 
ve bileşen ekseni küçük siyah karelerce işaretlenen konumlayı 
yakalarlar. Önizlemenin solundaki değerler kenarlara olan 
mesafeyi gösterir. 
 
Aşağıdaki konumlar önceden tanımlanmıştır: 
Bileşen veya tabakanın sol kenarı  
Bileşen veya tabakanın sağ kenarı  
Bileşen veya tabakanın ortası 

 Girdiğiniz değere bağlı kullanıcı tanımlı konum  
Önizlemenin solundaki veri giriş kutularından birini tıklayın. 
Eksen ve duvar kenarı arasındaki mesafeyi tanımlayan bir 
değer girin. Program, dış kenara olan mesafeyi otomatik ola-
rak hesaplar. 

Aşağıdaki komutlar da, bileşen ekseni ile ilgili bu yeni 
seçenekleri sağlarlar: 

  Çatı Örtüsü  

  Kiriş  

  Sürekli Temel  
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Tabakaların yeniden düzenlenmesi 

Tabakaları yeniden düzenlemek için, diyalog kutusunun sağ al-
tındaki ikonları kullanabilirsiniz. Önceki versiyonlarda, bu fonksi-
yonlar sadece kolonların kısayol menüsünde mevcuttu: 

  Tabakaların sıralamasını tersine çevir (örneğin, duvarı 
diğer doğrultuda oluşturmak isterseniz) 

  Seçili satırdan önce yeni inşa tabakası ekle 

  Seçili satırdan sonra yeni inşa tabakası ekle 

  Seçili satırı çıkart 

Bu fonksiyonları kullanabilmek için bir tabaka seçeniz gereklidir. 
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Çok tabakalı duvarlardaki boşluklar 

Çok tabakalı duvarlarda bulunan kasa paylarının çoğu, duvarın ilk 
veya son tabakası ile ilgilidir.  

Tek farklılık aşağıda gösterilen  tipindedir: burada, her tabaka 
için mesafeyi ayrı ayrı tanımlayabilirsiniz. 

 

Kasapayı tipleri gereksinimlerinizi karşılamıyorsa,  Boşluk 
Tasarımcısı’nın gelişmiş özelliklerini kullanabilirsiniz.  
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Eğri duvar yarıçapı için nitelik 

Program, artık eğri bir duvarın yarıçapı için bir nitelik sunmaktadır.  

 

yarıçap niteliğini Genel Mimari kategorisinde bulabilirsiniz. Bu 
yeni nitelik, değerleri milimetre cinsinden sağlar. Eğer Yarıçap 
niteliğini analiz etmek isterseniz, onu etiket stilleri veya raporlara 
ekleyebilirsiniz.  
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Mimari elemanların önizlemesi 

Bir önizleme, tasarlamakta olduğunuz mimari elemanı önceden 
görme olanağı tanır. 

Önceki versiyonlarda, önizlemede ekrana getirilen elemanı vitrin 
araççubuğundaki özelliklerin sınırlı bir versiyonu ile kontrol edebi-
liyordunuz. Allplan 2015’de, bu araççubuğu bir grup ek araç ve 
gelişmiş seçenek içermektedir. 

 standart görünümleri seçmeye ek olarak aşağıdakileri kul-
lanabilirsiniz :  

Bir elemanın tamamını hızla görmek için  Tümünü Göster. 
Telçerçeve ve Animasyon’a ek olarak görünüm tipi için Sak-

lıçizgi. Tüm elemanı hızla kontrol edebilmeniz için,  Gezinim 
Modu’nun standartta aktif olması. 

Not: Önizlemedeki ayarlar, standart ayarlara eştir. Değiştirile-
mezler.  
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Bitim elemanlarının gösterimi 

Önceki versiyonlarda, oda bitim elemanları (düşey yüzeyler, dö-
şemeler, tavanlar ve süpürgelik) sadece animasyonda ekrana 

getiriliyordu. Gerekli ayarlar  Seçenekler – Animasyon içeri-
sinde yapılmaktaydı. Program elemanları uygun şekilde yüksel-
terek ekrana getiriyordu. 

Allplan 2015 artık bitim elemanlarını tüm vitrinlerde 
gösterebiliyor: 

 Animasyon görünüm tipli vitrinlerde ve renderlarda: program 
yüzeylere kalınlık uygulayarak animasyon yüzeyleri olarak ek-
rana getirir. 

 Telçerçeve çizgi tipindeki izometrik ve perspektif görünüm-
lerde: program bitim elemanlarını çizgiler olarak ekrana getirir. 

 Saklıçizgi görünüm tipindeki izometrik ve perspektif görü-
nümlerde: program döşeme ve tavanlara kalınlık uygulayarak 
yüzeyler olarak ekrana getirir. 

 Telçerçeve görünüm tipli plan görünümlerinde: bitim eleman-
ları ekrana getirilmez. 
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Bu ayarlar, artık  Seçenekler – Animasyon içerisinde değil-

dir. Onları  Seçenekler – Odalar içerisinde bulabilirsiniz.  

 

 

Yüzeylerin ilişkilendirilmiş şekilde görselleştirilmesi 

 Yüzey Elemanlarını Görselleştir komutuna, yeni bir ilişkilen-
dirme özelliği ekledik. Mevcut bir lejant için Aktif dokumanda 
yüzey elemanlarının ilişkilendirilmiş görselleştirmesi seçene-
ğini işaretlerseniz ve yüzey görselleştirmesinden hala hariç olan 
bir kriterle bir eleman oluşturursanız, program otomatik olarak bu 
kriteri içeren bir giriş oluşturarak, yeni alamnı lejanta ekler. 

Bu yeni özellikten ötürü, ilişkili lejantın kısayol menüsünde deği-
şiklik yaptık. Artık, diyalog kutusunu açmak için farenin sol tuşunu 
çift tıklayabilirsiniz. 

Çevreleme tipleri “a” ve “c” ile oda yüzeylerinin görselleştirilme 
örneği. 
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Çevreleme tipi “c” olan bir balkon eklediğinizde, program otomatik 
olarak bir boyama uygular ve lejantı günceller. 
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Mühendislik 
Allplan 2015 geliştirmesinin önemli hedeflerinden biri, 
zamandan tasarruf sağlamak ve kalitenin arttırılması 
için, köprü ve tünel planlamaları için daha yüksek des-
tek sağlamasıydı, örneğin, herhangi bir eğri boyunca 
alınan kesitlerin geometrik doğruluklarındaki geliştirme 
gibi. Strüktürler için, önceki versiyonlarda sadece düz 
çizgiler için olanın aksine, kesitleri eğri çizgiler, kloto-
idler ve yaylar boyunce, sadece birkaç tıklama ile 
oluşturabilirsiniz. Bu kesitlerin oluşturulma algoritması-
nı, hesaplamaların saatler yerine saniyeler içerisinde 
tamamlanmasını sağlayacak şekilde geliştirdik. 

Büyük yayları olan köprü ve diğer strüktürler, genellikle 
öngerilmeli betonarme yapılar olarak tasarlanırlar. 
Tendon modelleme için yeni bir komutla, öngerilmeli 
betonarme yapıların 3B planlanması için gerekli süre, 
kayda değer şekilde düşürüldü. Yeni komut tendonun 
çift eğrili 3B formunu plan ve boylamasına kesitlerdeki 
2B çizimlerden elde eder. Donatı, tendonlar ve diğer 
parçalar arasındaki çakışmaları kontrol ederek, hata 
riskini kayda değer şekilde düşürebilirsiniz. 

Donatı planlamasındaki verimliliğinizi arttırabilmek için, 
donatının doğrusal yerleştirmelerine de, aşina oldu-
ğunuz doğrudan düzenleme ve tutma noktası kullanma 
seçeneklerini ekledik. Artık, parça numarası ve yerle-
şimin doğrudan yakınlığı gibi önemli değerleri değişti-
rebilirsiniz. Yerleşim alanını, tutma noktaları ile doğru-
dan ekranda ayarlayabilirsiniz. 
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Yeni Köprü ve İnşaat Mühendisliği 
Modülü 

 Ek Araçlar ailesi, artık inşaat ve köprü mühendisliği için özel 

bir modül içermektedir - yeni  Köprü ve İnşaat Mühendisliği 

modülü. Önceden  3B Modelleme modülünde bulunan  

Köprü/İnşaat Mühendisliği Bileşeni ve  Köprü/İnşaat Mü-
hendisliği Bileşeni Modifikasyonu komutlarına ek olarak, bu 

yeni modül yeni  Eğri Boyunca Kesit ve  Tendon komut-
larını içermektedir. 
Modül değiştirmeksizin çalışabilmenizi sağlamak için, bu yeni 

modülün Oluştur ve Değiştir alanları  3B Modelleme modü-
lünden ana komutları da barındırmaktadır. 
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Eğri boyunca kesit 

Yeni  Eğri Boyunca Kesit komutunu, herhangi 2B eleman 
boyunca kesit oluşturmak için kullanabilirsiniz. Bu kesitin bir derin-
liği olması gerekli değildir. 

Eğri Boyunca Kesit paletinde Ölçek, Kesim Yolu ve Kesit için 
parametreleri tanımlayarak başlayın. Ardından kesim yolu için 
planda 2B elemanı tıklayın ve çalışma alanında tıklama yaparak 
bakış doğrultusunu belirleyin. 

 

Kesitin bir önizlemesi kursöre takılı olarak gelir. Kesiti yerleştir-

meden önce, parametrelerini değiştirebilirsiniz,  tuşunu kesit 
yolu için yeni bir eleman kullanmak için tıklayın veya kesit yolunun 
Başlangıç ve Bitiş noktalarını değiştirin. Eğer bakış doğrultusunu 

değiştirmek isterseniz  tuşunu kullanın. 

Program 3B modelde yaptığınız değişiklikleri otomatik olarak 
güncellemeyecektir. Kesiti modifike ettğiniz anda, kesitin kendisi 

güncellenecektir. Mevcut bir kesiti değiştirmek için,  Eğri Çizgi 
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Boyunca Kesit Modifikasyonu komutunu ve kesitin gösterim 
çerçevesini tıklayın. 
Eğri Boyunca Kesit paletini, gösterim çerçevesini farenin sol 
tuşu ile tıklayarak veya kısayol menüsünden Özellikler’i seçerek 
de açabilirsiniz. 

Kesit yolunu hesaplamak için noktalar 

Programın elemanların yüksekliklerini hesaplamak için kullanaca-
ğı kesim yolu noktalarını tanımlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, 

Temsil paletini Kesit alanındaki  Temsil tuşunu tıklayarak 
açın. Bu özellikle kenarların doğrusal olmadıkları durumlarda 
kullanışlıdır. 

Bağımsız ayarlar aşağıdaki manadadır: 

Eleman kenarları 

Bunlar kesit çizgisi ve 3B elemanlar arasındaki kesişim noktaları 
olduğu gibi kesit yolunun bitim noktalarıdırlar da. Program bu 
noktalardaki yükseklikleri daima hesaplar. 

İstasyon noktaları 

Eğer kesim yolu bir kompozit elemansa, bunlar  İstasyonE-
lemanı ile tanımladığınız noktalardır. 
Program aşağıdakilerce oluşturulan noktaları değerlendirmeye 
almaz  

 Eleman Böl veya kompozit elemanın bir parçası olmayan 
istasyon noktaları. 

Yatay noktalar 

Bu noktalar, kesim yolunun 2B noktalarının, örneğin bir çizginin 
bir klotoide dokunduğu noktalarla buluştuğu yerlerdir. 

0-km ekseni 

Bu, sadece bir kompozit elemanda bulunan istasyon noktası re-
ferans noktasıdır. Yardımcı çizgi formatında bir çarpı işareti ile 
gösterilir. 

Referans noktasını Ref Nkt ,  Elemen Parametreleri Modi-
fiksayonu komutu ile taşıyabilirsiniz. Referans noktası değeri 
önemli değildir. 
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Tendon 

Yeni  Tendon komutunu, köprü ve mühendislik bileşenlerin-
deki bir öngerilme tendonu için kaplama ve ankraj elemanları 
oluşturmak için kullanabilirsiniz. Tendon, baz olarak bir ekseni 
kullanır. Bu eksen, *.re2 formatlı nokta koordinat dosyalarında 
kaydedilen noktalardan oluşur. 

Tendonun her elemanı için ayrı ayrı biçim özelliklerini, geometrik 
parametrelerini ve gösterim ayarlarını tanımlayabilirsiniz. Tendo-
nu uzayda konumlandırmak için eksenin Başlangıçtaki yüksek-
liği ve kaplamanın Ötelemesini eksene göre tanımlamanız gere-
kir. 
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Eğer mevcut bir tendonu değiştirmek isterseniz, onu çift tıklayın 
veya kısayol menüsünde özellikleri seçin. Favori dosyaları kul-
lanarak, bir tendonu diğer ile tek tıklamayla değiştirebilirsiniz. 

Tendon ekseni 

Öngerilme tendonunun ekseninin uzayda nasıl konumlandırılaca-
ğını tanımlamak için, bir grup nokta girmeniz gerekmektedir. 
Program ekseni bu noktaları bağlayarak hesaplar. Bu noktaların X 
ve Y koordinatları, iki boyutlu plan görünümüne göredir. Yükseklik 
için, program iki boyutlu bir cephe görüntüsünün Y koordinatlarını 
kullanır. İlk noktanın yüksekliğini 0.00 yüksekliğinden başlatarak 
program, sonraki noktaların yüksekliklerini Y koordinatları ara-
sındaki farklılıklara göre hesaplar. Tendon ekseninin başlangıç 
yüksekliğini tanımlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, paletteki Baş-
langıçtaki yükseklik parametresini kullanın. 

Tendon ekseninin dosyasını oluşturmak için 

1 Öngerilme tendonunun eksenini plan ve cephe olarak çizin. 

Bunun için  Çizgi,  Çokluçizgi,  Çember,  Eğri 

Çizgi, ...  komutlarını kullanın. 

Tendonun plan görünümünü doğru konumuna yerleştirin. 

Tendonun gerçek uzunluğunu cephe görünümünde gösterme-

nize gerek bulunmamaktadır. Önemli olan yükseklikleri doğru 

girmiş olmanızdır. 

Not: Eğer tendon bir 3B eleman olarak mevcutsa, plan görü-

nümünde bir saklıçizgi görüntü oluşturabilirsiniz. Cephe gö-

rüntüsünü oluşturmak için  Eğri Boyunca Kesit komutunu 

kullanabilirsiniz. 

2 Eğer tendon ekseni birden fazla elemandan oluşuyorsa, onları 

bir  Kompozit Eleman olarak birleştirin. 

3 Plan ve cephe görünümlerinde tendon eksenini eşit parçalara 

ayırmak için  Eleman Böl komutunu kullanın. 

Eşit olarak bölünmemesi için tendon eksenini sabit noktalar-

dan ayırmek isterseniz, tendon eksenini Giriş Seçenekleri 

içerisindeki   Seçili eleman bölümü ayarı ile birkaç defada 

ayırabilirsiniz. 

Eğer  Saha Planlama modülüne sahipseniz,  İstasyon 
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Elemanı komutunu da kullanabilirsiniz. Burada, Indiv ayarını 

Giriş Seçenekleri içerisinden kullanabilirsiniz. 

Not: Tekil elemanlar oluşturduğunuzda, program koordinat 

noktalarını eleman doğrultusunda yerleştirir. Ancak, kompozit 

elemanlar söz konusu olduğunda, doğrultuyu belirleyen refe-

rans elemandır. Bu sayede program, yazıların okunabilir ol-

malarını garanti altına alır. 

4 Plan görünümünün koordinat noktalarını  Nokta Dosyası 

Verisi Al, Gönder komutu ile kaydederek başlayın. 

Koordinatlar dosya tipini ve ".re2" veri tipini seçin. Giriş Se-

çeneklerinde, Eleman Üzerinde’yi tıklayın ve elemanı veya 

kompozit elemanı plan görünümünde tıklayın. 

5 Bu işlemin ardından, az önce tanımladığınız dosyaya, cephe 

görünümü noktalarını da kaydetmek için aynı yöntemi kullanın. 

Tek ve aynı dosyaya, iki görünümün koordinat noktalarını ard 

arda eklemek için Ekle seçeneğini seçin. 

Not: Dosya verisini gönderdiğinizde, girişlerin ilk yarısı nokta-

ların X ve Y koordinatlarını ve ikinci yarısı yükseklikleri tanım-

lar. Eğer plan görünümündeki nokta sayısı cephe görünü-

mündekinden farklı ise, program farklı bir tendon oluşturur. 
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Değişiklikler için tutma noktalarının 
kullanılması 

Yerleşim uzunluğunu, aralığı ve doğrusal yerleşimlerin sayısını 
değiştirmek için bu versiyonla birlikte, tutma noktalarını kullanabi-
lirsiniz. Tüm yerleşimi SHIFT tuşunu basılı tutup tıklayarak seçin. 

Yerleşimi bir seçim dikdörtgeni içerisine de alabilirsiniz.  Mer-
kezi taşıma tutma noktası ve  Geometri tutma noktaları 
ekrana getirilir. Ek olarak, yerleşim uzunluğu, aralık ve sayısı için 
bir veri giriş kutusu göreceksiniz. 

 

Aşağıdaki değişiklikleri gerçekleştirebilirsiniz: 

 Yerleşimi taşımak, kopyalamak, çevirmek veya aynalamak 
için, içerik araççubuğunu kullanın. 

 Yerleşimi yeni konumuna taşımak için  Merkezi taşıma 
tutma noktası’nı kullanın. Yerleşimin kopyasını CTRL tuşunu 
basılı tutarak oluşturabilirsiniz. 

 Bir  Geometri tutma noktasını tıklayın ve yerleşim uzun-
luğunu kendi doğrultusunda değiştirin. Değerleri veri giriş ku-
tularından da girebilirsiniz. Değişikliği uygulamak istediğiniz 
doğrultuyu göstermek için okları kullanın. 

 Aralık ve sayıyı, veri giriş kutusuna bir değer girerek değiştirin. 
Bu iki parametre arasında geçiş yapmak için, veri giriş kutu-
sunun solundaki sembolü tıklayın. 
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Genel gösterim parametreleri 

Önceki versiyonlarda, mühendislik elemanlarının (kabuk ele-
manlar, donatı çubukları ve hasır donatılar) ekrana getirilmesi 
ile ilgili ayarlar sadece animasyon ve bu elemanlardan elde edilen 
3B elemanlara uygulanmaktaydı. Allplan 2015 bu ayarları tüm 
gösterim tiplerinde kullanmaktadır. İki istisnası vardır: eğer pafta-

ları basarsanız veya elemanları  Plan’da Telçerçeve görü-
nümde ekrana getirirseniz, program hala Seçenekler – Donatı – 
Sunum, Çubuk Donatı alanındaki ayarları kullanır. 

Bu versiyonla Büküm ve Kesit genel ayarlarını, Seçenekler – 
Donatı – Sunum, Çubuk Donatı altındaki yeni Genel sunum 
alanında bulabilirsiniz. Biçim özellikleri ile ilgili ayarlar halen Se-
çenekler – Masaüstü Ortamı - Animasyon sayfasındadırlar. 
Aşağıdaki özellikleri unutmayın: 

 Elemanları göz ardı et seçeneğini seçtiğinizde, program ele-
manları Saklıçizgi, Animasyon, Eskiz ve RTRender tiplerin-
de ekrana getirmez. Aynı işlem bu elemanlardan elde edilen 
3B elemanlara da uygulanır. 
Telçerçeve görünüm tipi için, program, elemanların biçim 
özelliklerini kullanır. 

 Animasyon için ayrı yüzey seçeneğini seçtiğinizde, program 
Animasyon ve RTRender tiplerinde tanımlanan Obje rengi 
ve Şeffaflık özelliklerini kullanır. Tüm diğer gösterim tipleri için, 
program elemanların biçim özelliklerini kullanır. 
Bu elemanlardan elde edilen 3B elemanlar için, program Bi-
çim araççubuğunda geçerli olan ayarları kullanacaktır. 

 Çaptan yüzey renkleri’ni kullanırsanız, program çapları ayar-
lardan bağımsız olarak Animasyon ve RTRender tiplerinde 
atanan renkleri kullanarak ekrana getirir. Eğer tüm diğer gös-
terim tiplerini ve elde edilen 3B elemanları aynı şekilde ekrana 

getirmek isterseniz Renk kalem bağlantısı seçeneğini  
Göster/Gizle içerisinden kapatmanız gerekir. Aksi takdirde, 
program elemanların biçim özelliklerini kullanır. Bu eleman-
lardan elde edilen 3B elemanlar için program Biçim araççu-
buğundaki mevcut ayarı kullanır. 
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2B donatı için nokta yerleşimi 

Eğer 3B Model İle Donatı  Seçenekler içerisinde işaretli de-

ğilse,  Nokta modu seçeneğini  Donatı Şekli Yerleştir 
komutunda işaretleyebilirsiniz. Program seçili işaretin çubuklarını 
kesit görünümünde noktalar olarak yerleştirir. Bu sayede, büküm 
şeklinin görünümünü yerleştirme çizgisi ile ilişkilendirerek tanım-
lamanıza gerek kalmaz. 
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Disiplinler arası takım 
çalışması 

Yapı projelerinin inşasında verinin planlama ortakları 
arasında güvenilir takası, son derece önemlidir. OPEN 
BIM Girişiminin bir üyesi olarak, Nemetschek Allplan 
disiplinler arası takım çalışmasını geliştirmeye kendisi-
ni atamıştır.  

Allplan IFC 2x3 Coordination View 2.0 veri gönderimi-
ne ek olarak, veri alımı da Allplan 2015 ile test edilmiş 
ve sertifikalandırılmıştır. Bu nedenle, diğer OPEN BIM 
çözümleri ile eskisinden de güvenilir veri alış verişi 
sağlayabilmekteyiz. 
 



 

Allplan 2015' deki Yenilikler Disiplinler arası takım çalışması 71 
 

Allplan’a sertifikalı IFC verisi alımı 

Sertifikalı IFC 2x3 Coordination View 2.0 verisinin gönderimi 
Allplan 2013 ile başlatıldı. Allpla 2015 ile, veri alımı da test edil-
miş ve sertifikalandırılmıştır.  

 
 

Dijital paftaların kolaylıkla paylaşılması 

Veri takasındaki bir diğer önemli unsur, dijital pafta yönetimidir. 
Allplan Exchange web uygulaması, bunun için ideal araçtır.  

Allplan 2015 ile birlikte, Allplan Exchange artık Allplan Connect ve 
Allplan Campus gibi portallarla tek oturum açma özelliğine sa-
hiptir. Bu, bir defa oturum açarak, kayıtlı kullanıcılar tüm Allplan 
müşteri portallarına ve web uygulamalarına erişebildiği anlamına 
gelmektedir.  

Ek olarak, Allplan Exchange uygulamasında da çeşitli geliştirme-
ler yaptık. Yeni filtreleme ve optimize edilen sıralama fonksiyonla-
rı sayesinde doğru dokümanları sadece birkaç tıklama ile bulabi-
lirsiniz. Kontakların yönetimi daha kolaylaştırıldı ve roller ve haklar 
tüm kullanıcılar tarafından görünür hale getirildi. Pafta indeks 
nitelikleri de indirme alanında ekrana getirilerek revizyon kade-
meleri ve sürümleri hakkında detaylı bilgi sağlamaktadır. "Tüm 
Dokümanlar" ve "İndirmelerin" alanlarında, birkaç dosyayı tek bir 
zip dosyası içerisinde bir araya getirerek, tek adımda indirilebil-
melerini sağlayabilirsiniz. 
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Temel ailedeki diğer yenilikler 

Geliştirilmiş bina strüktürü 

Eğer bir projenin bina strüktürü bulunmuyorsa, strüktürü bir sis-
hirbaz kullanarak oluşturabilirsiniz. Bu sihirbazı açmak için, aşa-
ğıdaki diyalog kutusundan Bina strüktürü sihirbazı başlat se-
çeneğini kullanın.  

 

Bu diyalog kutusunu bina strüktürü olmayan bir projede proje Aç 
komutunu kullandığınızda veya mevcut bir bina strüktürünü sildi-
ğinizde kullanabilirsiniz. 
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Bina strüktürü oluşturmak için sihirbaz 

 

Bina strüktürü 

Bina strüktüründe olmasını istediğiniz yapısal seviyeleri seçin. 
Eğer IFC-uyumlu strüktür seçeneğini kullanırsanız, sadece IFC 
yapısı ile uyumlu olacak şekilde yapısal seviye seçimi ve çizim 
dosyası atamaları gerçekleştirirsiniz. Bir yapısal seviyeyi çıkart-
mak için, onay kutusundaki işareti kaldırmanız yeterli olacaktır. 

Bina strüktüründen elde et 

Görünüşler, Kesitler, Raporlar 

Bina strüktüründe olmasını istediğiniz yapısal seviyeleri seçin. 

Çizim dosyaları 

Çizim dosyaları ata 

Her strüktürel seviyeye çizim dosyaları atamak için bu seçeneği 
seçin. Strüktürel seviye başına sayı seçeneğini kullanarak, her 
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yapısal seviyeye kaç çizim dosyası ataması yapılacağını belirle-
yebilirsiniz. On çizim dosyasına kadar seçim yapabilirsiniz. 

Bina strüktürü önizlemesi 

Bina strüktürünün bir önizlemesini görebilirsiniz. 

Bina strüktürü için diğer geliştirmeler 

 Bina strüktürü otomatik olarak seçilir. Dosya grubu strüktürü 
sekmesini gizleyebilirsiniz. 

 Bir bina strüktürü oluşturmasanız bile, Allplan on çizim dosyası 
atar ve çizim dosyası 1’i aktif çizim dosyası yapar. 

 

Çevrilmiş plan görünümü için proje açısı 

Proje Ayarları diyalog kutusu içerisinde, en son vitrinden çevril-
miş plan görünümü için proje açısını eşleştirebilirsiniz. 

Üç ondalık hane yerine dokuz ondalık hane hassasiyetinde çalı-
şabilirsiniz. 
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Alan algılama 

Çokluçizgileri girerken, artık  Alan Algılamayı elemanlar 
için ek bir seçenek olarak da seçebilirsiniz. Önceki versiyonlarda, 
aynı anda seçeneklerden sadece biri tercih edilebiliyordu. 

Hangi seçeneğin etkin olacağı, bir sonraki adımda nereyi tıklaya-
cağınızla alakalıdır: Eğer bir alanın içini tıklarsanız, Alan algıla-
ma öncelikli olacaktır. Eğer bir elemanı tıklarsanız, program ele-
manları arayacaktır. 

 Alan algılama dış hat otomatik algılamanın diyalog satırında 
olduğu zamandaki gibi, eski versiyonlara benzer şekilde çalış-
maktadır. 

 

Seçeneklerdeki değişiklikler 

Hızlandırılmış saklı çizgi sunum 

Hızlandırılmış saklı çizgi sunumu seçeneği artık Seçenekler – 
masaüstü Ortamı - Gösterim - Temsil alanında bulunmamakta-
dır: Saklı Çizgi gösterim tipi Hızlandırılmış saklı çizgi sunu-

mu’nun yerini almıştır. Görünüm tiplerini değiştirmek için  tu-
şunu kullanabilirsiniz.  

Animasyon penceresinde doku göster 

Animasyon penceresinde doku göster seçeneği artık Seçe-
nekler – Masaüstü Ortamı - Animasyon - Genel alanında bu-
lunmamaktadır. Animasyon tipinde dokuları kontrol etmek için 

 tuşunu kullanın.  

Bitim elemanlarının gösterimi 

Bu versiyonla birlikte, oda bitim özelliklerini (düşey yüzeyler, dö-
şemeler, tavanlar ve süpürgelik) sadece Animasyon tipinde de-
ğil, tüm diğer gösterim tiplerinde de ekrana getirebilirsiniz. Bu 
nedenle, Bitim elemanları gösterimi alanını Seçenekler – Ma-
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saüstü Ortamı – Animasyon sayfasından Odalar sayfasına 
taşıdık.  

Detaylı bilgi için, Bitim elemanları gösterimi (sayfa 56) bölümüne 
bakınız. 

Normal vitrinlerde OpenGL  

Seçenekler – Masaüstü Ortamı – Gösterim – Donanım Hız-
lanması içerisindeki Normal vitrinler için OpenGL kullan ayarı, 
artık tüm vitrinlere uygulanmaktadır. Bu nedenle ismi, Tüm vit-
rinler için OpenGL kullan olarak değiştirilmiştir.  

Tüm vitrinler için OpenGL kullan seçeneği (standart ayar) ile, 
Animasyon ve Saklı gösterim tipi kullanan vitrinlerde ek seçe-
nekleriniz olur. Ek olarak, Eskiz gösterim tipini de seçebilirsiniz. 
Eğer bu seçeneği kapatırsanız, TrueType metinler daha keskin 
olarak ekrana getirilir, ancak Eskiz gösterim tipini seçemezsiniz. 

Animasyon seçenekleri 

 Animasyon Seçenekleri komutu (Animasyon modülü) artık 

bulunmamaktadır. Sadece  Seçenekler – masaüstü Ortamı – 
Animasyon sayfasını açabilmeniz için bir kısayoldu.  

 
 

Ölçü yazısı yerleştirilmesinde yeni Başlık kuralı 

Bildiğiniz gibi, ölçü çizgilerindeki ölçü yazılarının konumlarını ser-
best olarak veya belirli kurallara göre tanımlayabiliyorsunuz. Artık, 
Rusya’da genel olarak kullanılan Başlık kuralına göre de konum-
landırma yapabilirsiniz. 

Kural: Başlık 

Ölçü yazısının konumu önceden tanımlıdır: merkezlenmiş ve 
ölçü çizgisinin üzerinde. Bu sebeple, ölçü yazısı daima ok sem-
bollerinin ortasında ve ölçü çizgisi üzerinde ekrana getirilir.  
Ok sembolleri arasında yeterli aralık yoksa, program ölçü yazısı-
na bir başlık çizgisi ekler ve ölçü çizgisinin yanına kaydırır.  
Başlık çizgisi iki ölçü okunun ortasından başlar. Program ölçü 
başlık çizgisinin açı ve uzunluğunu, metinleri çakıştırmayacak 
şekilde ayarlar.  
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Başlık çizgili ölçü yazılarını her zamanki gibi düzenleyebilirsiniz. 

Örneğin,  Ölçü Çizgisi Yazısı Taşı komutunu kullanabilirsiniz. 
Başlık çizgileri otomatik olarak adapte olurlar. Orijinal konuma 

dönmek için  Konum Ayarla komutunu kullanın.  

Eğer sonradan bir blok ölçü çizgisi için Başlık kuralını seçerseniz, 

ölçü çizgilerini  Ölçü Çizgisi Taşı komutu,  Ölçü Çizgisi 
Aralığı Yeniden Boyutlandır seçeneği ile değiştirebilirsiniz.  
 

Sembollerin değiştirilmesi 

Artık, Sembol kütüphanesinde bulunan elemanların yenilenmesi 
daha kolay. 

Tüm yapmanız gereken sembolün kısayol mensünü açarak Ye-
nile seçeneğini işaretlemektir: 

 

Not: Standart klasör içerisindeki sembolleri başkaları ile değişti-
remezsiniz.  

Elemanları sembol olarak kaydetme diyalog kutusu açılır. Artık, 
yeni sembolü eskisi yerine kaydedebilirsiniz.  
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Projelerin Yönetilmesi 
Proje şablonu kullanımı 

Bir proje şablonu, yeni bir proje oluştururken kullanabileceğiniz bir 
projedir. Bu nedenle, yeni proje, seçili şablonun bir kopyasıdır. 
Herhangi bir projeyi bir şablon olarak kaydedebilirsiniz. Proje 
şablonlarını \Std\ProjectTemplates klasöründe bulabilirsiniz. 

Proje şablonlarını ProjeRehberi içerisinde silebilir veya yeniden 
isimlendirebilirsiniz. 

Proje strüktürleri ve proje şablonları arasındaki farklar: 

 Proje strüktürleri projenin, çizim dosyası isimleri veya bina 
strüktürü içerisindeki elemanların isimleri gibi yapısal bilgisini 
içerir. 

 Proje şablonları ise, çizim dosyası ve pafta içeriklerinin yanı 
sıra, kaynakların (proje özel, ofis özel) ayarlarını da barındırır. 

Bir projeyi bir proje şablonu olarak kaydetmek için 

 ProjeRehberini başlatın ve projeyi Office\Project templates 

klasörüne sürükleyip bırakın. 

Veya 

Dosya menüsünde,  Yeni Proje, Proje Aç... komutunu 
kullanın. Projenin kısayol menüsünü açın ve Proje şablonla-
rına kopyala seçeneğini tıklayın. 
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\Etc klasöründeki proje organizasyonları 

Proje organizasyonlarını \Etc klasöründe bulabilirsiniz. Eskiden 
\Std klasöründelerdi. Allplan basit bir proje organizasyonu sun-
maktadır. Projelerinizi, proje organizasyonu olmaksızın oluştur-
mak için yanındaki onay işaretini kaldırın. Allplan bir sonraki proje 
oluşturmanızda, bu ayarı koruyacaktır. 
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Yükleme 
32 – bit versiyon artık bulunmamaktadır 

Allplan’ın 32-bit versiyonu artık bulunmamaktadır. Allplan 2015, 
sadece 64-bit sunulan ilk versiyondur. Bu nedenle, Allplan 2015 , 
Windows Vista üzerinde çalışmaz. 
 



 

Allplan 2015' deki Yenilikler Yükleme 81 
 

Otomatik güncellemede kolaylaştırılan 
ayarlar 

 

Güncellemeleri indir ve yükle (tavsiye edilen) 

Bilgisayar çevrim içi ise, Allplan yeni güncellemeleri otomatik ola-
rak arar. Eğer yeni bir güncelleme mevcutsa, Allplan onu otomatik 
olarak indirir. Güncellemeyi Allplan’ı bir dahaki başlatışınızda 
yükleyebilirsiniz. 

Yönetici hakları bulunmayan çalışma grubu kullanıcılarının 
güncelleme aramasına izin verme (sadece yöneticiler için) 

Eğer bu seçenek işaretli ise, Allplan yöneticisi olmayan kullanıcı-
lar güncellemeleri indiremezler. Bu durumda, sadece Allplan yö-
neticisi, Dağıt tuşunu tıklayarak güncellemeleri yükleyebilir. 

Şimdi bul 

Şimdi bul tuşunu tıkladığınızda, Allplan yeni güncellemelerin 
bulunup bulunmadığını kontrol eder. Eğer yeni bir güncelleme 
varsa, indirip indirmemeyi seçebilirsiniz. Güncellemeyi, Allplan’ı 
bir sonraki başlatışınızda kurabilirsiniz. 

Güncelleme geçmişi 

O bilgisayarda yüklenmiş güncellemeler ile ilgili bilgi sağlar. 

Dağıt (sadece yöneticiler için) 

Bu tuşu tıklayarak, Allplan yöneticisi \Updates klasörüne yüklen-
miş güncellemeyi, çalışma grubundaki tüm kullanıcılarca yükle-
nebilecek şekilde dağıtır. Kullanıcılar, güncellemeyi, Allplan’ı bir 
sonraki başlatışlarında yükleyebilirler. 
 



 

82 Otomatik güncellemede kolaylaştırılan ayarlar Allplan 2015  

Paftalar ve yazdırma 
 Pafta Bas komutu, daha fazla seçenek içermekte-

dir. Paftaları  Pafta Bas ile kağıt veya dosyaya yz-
dırabilirsiniz. PDF verisi gönderimi ve baskı önizleme-
de de yenilikler bulacaksınız. 
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Boyutlandırma faktörü için yeni seçenek 

Eğer basım öncesi bir paftayı büyütmek veya küçültmek isterse-
niz, programın boyutlandırma faktörünü otomatik olarak hesap-
lamasını sağlayabilirsiniz. Tüm yapmanız gereken Sayfaya sığdır 
seçeneğini kullanmak olacaktır. Bu sadece Windows sürücüle-
rinde kullanılabilir. Bu nedenle, boyutlandırma faktörünü bir 
diyalog kutusundan girmenize gerek kalmamıştır. 

Gerekli tüm ayarları Özelleştir alanındaki Yazıcı bölümünde bu-
labilirsiniz. Burada yaptığınız ayarlar geçicidir. Diğer bir değişle, 

program bunları yazıcı profiline kaydetmez.  Pafta bas komu-
tunu bir sonraki seçişinizde, boyutlandırma faktörü yeniden %100 
olarak, sonraki paftalarda hata olasılığını ortadan kaldırır. 
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Eğer Kağıda sığdır seçeneğini kullanırsanız, sayfanın formatı 
veya doğrultusunu değiştirdiğinizde, boyutlandırma faktörü adap-
tasyonu otomatik olarak gerçekleştirir. Boyutlandırma faktörünü 
hesaplamak için program kağıdı daima çıkış aracı tarafından kul-
lanılacak kağıda göre ayarlar. Allplan artık paftayı otomatik olarak 
90° döndirmeyecektir. 

 Marjinler olmaksızın bir sayfa, çıkış aracının basılabilir sınırla-
rı dahilinde kalacak şekilde boyutlandırılır. 

 Marjinleri olan bir sayfa, çıkış aracının kağıt sınırları dahilinde 
kalacak şekilde boyutlandırılır. Program, çıkış aracının marjin-
lerini göz ardı eder. Sayfanın marjinleri değerlendirilir ancak 
onlar yeniden boyutlandırma işlemine tabi tutulmazlar. Sadece 
kağıdın basılabilir alanında boyutlandırma uygulanır. 
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Pafta basımındaki ileri seçenekler 

PDF verisi gönderimi 

Çıktı modu alanı ek PDF veri gönderim seçeneğini içermektedir. 
Bu sayede, paftayı hem kağıda, hem de dosyaya birkaç şekilde 
aktarabilirsiniz. Bu seçeneği işaretlemenizden sonra, PDF dosya-
sının parametrelerini Ayarla tuşunu tıklayarak tanımlayabilirsiniz. 

 

Baskı profili kullan ve Gri tonlama parametreleri hariç,  PDF 
Verisi Gönder komutunun tüm parametrelerini görebilirsiniz. Bu 
iki parametre için, program Baskı profili sekmesindeki ayarları 
kullanmaktadır. 
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Arşivleme 

Basım işlemlerini Bas seçeneğini kullanarak gerçekleştirebilirsi-
niz. Bas ve Dosyaya Bas seçeneklerini aynı anda kullanamazsı-
nız. Tek defada sadece bir seçenek aktif olabilir. 

Arşivleme seçeneği ile, paftaları  Pafta yazdır komutu ile 

arşivleyebilirsiniz. Bu nedenle,  Arşivleme komutuna gerek 
kalmamıştır. Komut Oluştur alanından çıkartılmıştır. 
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Paftalarda XRef kullanımı 

Kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda, XRef’ler ve XRef 

çerçevelerini baskılarda  Pafta Yazdır komutunu kullanarak 
dahil edebilirsiniz. Tüm yapmanız gereken Basılacak Eleman-
lar’ın yanındaki Ayarla tuşuna basmak olacaktır. 
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Çoklu baskılar için ileri seçenekler 

Tekil paftalar için sunulan tüm seçenekler çoklu baskılar için de 
geçerlidir. Ayarları, her pafta için ayrı ayrı Özelleştir alanında 
tanımlayabilirsiniz. 
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Gönderilen PDF veri kalitesi 

Büyük yayların, artık PDF dosyalarında doğru olarak konumlandı-
rılabildiklerinden ötürü, Allplan 2014-1 ile oluşturulan verinin kali-
tesini arttırmıştık. Bu kalite, kayıtlandırma içerisindeki bir girişle 
kontrol edilmektedir. Veri hacmi kayda değer şekilde yükselebile-
ceğinden, PDF veri gönderimindeki kalite, Standart kalite olarak 
ayarlanmıştır. 

Eğer 'HighQualityExport' ayarını kullanmak isterseniz, registry 
içerisinde değişikliği gerçekleştirebilirsiniz. 
Sol alttaki Windows ikonunu tıklayarak registry editörünü başlatın. 
Regedit yazın. HKEY_CURRENT_USER -> Software -> Ne-
metschek -> Allplan -> 2015.0 -> Settings -> PDF seçeneğine 
gidin. Sağdaki HighQualityExport değerini çift tıklayarak açın. 
Ardından 0 olan değeri 1 olarak değiştirin. 
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Yeniden tasarlanan baskı önizleme 

Baskı alınması için kullanılan  Baskı Önzileme komutunu 
yeniden tasarladık. Artık, ayarları bir palet içerisinden gerçekleş-
tirebilirsiniz. Bu sayede değişiklikleri eş zamanlı olarak görebilirsi-
niz. Önceki versiyonun aksine, başlık ve alt başlıkta istediğiniz 
herhangi bir resim tipini kullanabilirsiniz. Ek olarak, başlık ve alt 
başlık için tercih edilen yazı tipi karakterini görebilirsiniz.  

 

Eski  Büyüteç ve  Çevir komutlarına gerek kalmamıştır. 
Birleştirilen grafik özellikleri sayesinde, Animasyon penceresini 
yüksek çözünürlükte bas seçeneğine gerek kalmamıştır. Bu 
nedenle bu seçeneği kaldırdık. 
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Allplan 2015 sistem 
gereksinimleri 

Başlamadan önce, Allplan 2015’i kurmak istediğiniz bilgisayarın, 
minimum gereksinimleri karşıladığından emin olun. 

 

Donanım gereksinimleri 

Minimum gereksinimler 

 Intel Core 2 işlemci veya uyumlu 

 4 GB RAM 

 5 GB boş disk alanı 

 OpenGL 3.3-uyumlu 1 GB RAM’li ekran kartı; çözünürlük: 
1280 x 1024 

Tavsiye edilen 

 Intel Core i7 veya Core i5 işlemci veya uyumlu 

 8 GB RAM 

 OpenGL 4.2-uyumlu 2 GB RAM’li ekran kartı; sertifikasyonlu 
ekran kartları: 
http://www.nemetschek-allplan.com/info/graphiccards 
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Yazılım gereksinimleri 

 Windows 8.1 64-bit 

 Windows 7 64-bit, Service Pack 1 

 Windows Server 2012 R2, Standard Edition 

Notlar 

 Tavsiyemiz: Windows 8.1 64-bit 

 Tavsiye edilen dosya sunucu: Windows Server 2012 R2, 
Standard Edition 

Notlar: 

- Hardlock lisans sunucusu artık desteklenmemektedir! 

- Workgroup Çevrim İçi (İnternet üzerinden Workgroup) bir 
FTP sunucusuna gerek duyar.  
 

 

Ek bilgi 

nemetschek-allplan.com/info/sys2015 aşağıdaki başlıklar hak-
kında daha fazla bilgi sunmaktadır: 

 Sistem test aracı 

 Ekran kartı 

 Yazıcı 

 Citrix Terminal Sunucusu 

 Allplan veri sunucusu 
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2 

2B donatı için nokta yerleşimi, 
70 

3 

30ncu Yıl Sürümü, 3 
akıllı semboller, 6 
gökyüzü, 5 
malzemeler, 4 
ParaObjeler, 7 

32-bit version, 81 

A 

akıllı semboller, 6 
arayüzler, 73 

sertifikalı IFC veri alımı, 72 
arkaplan, 21 

B 

bileşen ekseni, 52 
bina strüktürü sihirbazı, 73 
bina strüktürü, sihirbaz, 73 
Birleştirilmiş Grafikler 

gösterim tipleri, 12, 13, 14, 
15, 16 

bitim elemanlarının gösterimi, 
57 

C 

çevrilmiş plan görünümü için 
proje açısı, 75 

CINERENDER, 29 
çok tabakalı duvarlardaki 

boşluklar, 54 

D 

dimension lines with leaders, 77 
duvar tabakaları, 20ye kadar, 

51 

E 

eğri duvar, nitelik olarak 
yarıçap, 55 

ekran kartı gereksinimleri, 37 

F 

film, 25 

G 

gerçek zamanlı render, 27 
gezinim modundaki kısayol 

menüsü, 34 
gökyüzü, 5 
gönderilen PDF veri kalitesi, 90 
görünüm ayarlama, kısayol 

tuşları, 35 
gösterim tipleri, 12, 14, 15, 16 
gösterim tipleri, 13 
Güneş, 17 

I 

ışık ayarları, 23 

K 

kamera, 25 
katlanan panjurlar, 43 
konum, 17 
Kuzey, 17 

M 

materials, 4 
mimari elemanların önizlemesi, 

56 
mühendislik, 61 

değişiklikler için tutma 
noktası kullanımı, 68 

eğri boyunca kesit, 63 
genel olarak sunum, 69 
nokta yerleşimi, 70 
tendon, 65 

mühendislik elemanlarının 
ekrana getirilmesi, 69 

O 

otomatik güncelleme, 82 

P 

pafta basımındaki ileri 
seçenekler, 86 

paftalar ve yardırma, 83 

Index 
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paftalar ve yazdırma 
arşivleme, 86 
boyutlandırma faktörü, 84 
PDF veri gönderimi, 86 
XRef’ler, 88 

Paftalardaki XRef’ler, 88 
paraObjeler 

katlanan panjurlar, 43 
ParaObjeler 

katmanların atanması, 48 
kubbeli çatı ışıklığı 

ParaObjesi, 41 
ParaObjelerin 

renklendirilmesi için yeni 
parametreler, 46 

pencere paraobjeleri, kapı 
paraobjeleri için 
parametreler, 44 

raporlar, 50 
proje ışığı, 23 
proje organizasyonları, 80 
proje şablonları, 79 

S 

sahne, 17 
arkaplan, 21 
konum, 17 
Kuzey, 17 
sanal zemin düzlemi, 19 

sanal zemin düzlemi, 19 
scene 

sun, 17 
seçenekler, 76 
sembollerin değiştirilmesi, 78 
sertifikalı IFC veri alımı, 72 
sistem gereksinimleri, 93 

T 

tabakaların yeniden 
düzenlenmesi, 53 

Y 

yüzey ayarları, 22 
yüzeylerin görselleştirilmesi, 

ilişkilendirilmiş, 58 
yüzeylerin ilişkilendirilmiş 

şekilde görselleştirilmesi, 58 

 


