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Hoş geldiniz 
Değerli Kullanıcımız, 

AEC endüstrisinin önde gelen sağlayıcılarından biri ve Yapı Bilgi 

Modellemesi (BIM) teknolojisi geliştiricisi olarak Allplan, BIM 

projesindeki paydaşların kesintiye uğramadan işbirliğinde bulunmalarını 

sağlayan, modern bir teknoloji sağlamaktadır. BIM çözümü Allplan, 

obje tabanlı 3B modeli ile, ideal tabaı oluşturur: açık platformu, tasarım, 

inşa ve yapım yönetimini, tüm proje paydaşları için hayatı 

kolaylaştıracak şekilde, kapsamlı ve optimize bir biçimde destekler. 

Allplan, planlama verimliliğini arttırarak, masrafların düşmesini, daha 

sürecin en başından itibaren sağlar. 

Allplan 2016 geliştirmesi, model oluşturulmasına odaklı 

gerçekleştirilmiştir. Allplan , 3B modellemede tamamen yeni seçenekler 

karşınıza getirirken, BIM modellerinin yapılandırılmasına yönelik 

basitleştirmeler sağlar ve bu, iş akışını daha sezgisel ve kolay hale 

getirir. 

Size başarılar diliyoruz! 

Allplan GmbH 
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Yeni Lisanslama Sistemi 
Allplan 2016 yazılım korumasında yeni bir lisanslandırma sistemi 

kullanmaktadır. Allplan’ın yüklenmesi ve aktive edilmesi için bir Ürün 

Anahtarına ihtiyaç duyarsınız. 

Ürün Anahtarı, benzersiz, 26-karakterli bir dizidir. Bunu, Allplan için 

bir lisansı aktif hale geçirmek için kullanırsınız. Ürün Anahtarınızı 

Allplan Connect içerisinde bulabilirsiniz. 

https://connect.allplan.com/licence adresine gidin. Eğer yeni bir 

kullanıcı veya bir beta tester iseniz, içerisinde Ürün Anahtarı barındıran 

ek bir e-posta alacaksınız. 

Allplan’ı lisanslandırmak için bir Ürün Anahtarını kullandığınızda, 

lisansı, kendsini aktive ettiğiniz bilgisayar ile bağlarsınız. Lisansı başka 

bir bilgisayarda kullanabilmek için, öncelikle kendisini aktive ettiğiniz 

bilgisayar üzerinden geri iade etmeniz gerekir (bakınız "Çevrim içi 

modda bir lisansın geri iade edilmesi" sayfa 6). Lisansınızı bu işlemin 

ardından başka bir bilgisayarda aktif hale getirebilirsiniz (bakınız 

"Çevrim içi modda bir lisansın aktif hale getirilmesi" sayfa 4). 

Lisansları hem çevrim içi hem de çevrim dışı aktif hale getirebilir ve 

geri iade edebilirsiniz. Ancak, eğer bir lisansı çevrim dışı durumda aktif 

hale getirdiyseniz, geri iadesini de çevrim dışı durumunda yapmanız 

gerekir. Bir lisansın çevrim içi olarak aktif hale geçirilmesi, çervim dışı 

olarak bu işlemin yapılmasından çok daha kolaydır. Lisansı aktif hale 

getirmek istediğiniz bilgisayarın sürekli olarak çevrim içi kalmasına 

gerek duyulmaz. Sadece aktivasyon işlemi süresince çevrim içinde 

olması yeterli olacaktır. Allplan’ın çalıştırılması için internet bağlantısı 

zorunlu değildir. 
 

https://connect.allplan.com/licence
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Çevrim içi modda bir lisansın aktif hale 
geçirilmesi 

Bir lisansı, Allplan’ı yüklerken veya yükledikten sonra aktif hale 

geçirebilirsiniz. Bir lisansı aktif hale geçirerek, lisansınızı 

bilgisayarınızla bağlarsınız. Bunun sonucunda, Allplan’ı bu bilgisayarda 

çalıştırabilirsiniz. 

Not: Allplan lisanslarını aktif hale geçirmek veya iade etmenin en kolay 

yöntemi, bu işlemleri çevrim içi durumdayken gerçekleştirmektir. Diğer 

bir değişle, bilgisayarın internet bağlantısının bulunması gerekir. Ancak, 

Allplan’ı, internet bağlantısı bulunmayan bir bilgisayarda da aktif hale 

geçirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, lütfen http://allplan-online-

help.nemallplan.net/Allplan/2016-0/1031/Allplan/index.htm#84747.htm 

sayfasını ziyaret edin. 

Bir lisansı çevrim içi olarak sadece aşağıdakilere sahipseniz aktif 

hale geçirebilirsiniz... 

 Internet bağlantısı 

 Bir Ürün Anahtarı 

Bir lisansı yükleme sırasında aktif hale geçirmek için 

1 Yükleme Seçeneği diyalog kutusunda, Ürün Anahtarı Gir 

seçebeğini seçin ve İleri’yi tıklayın. 

2 Ürün Anahtarınızı girin. 

3 Lisans Aktive Et’i tıklayın. 
 

Allplan’ı yükledikten sonra bir lisansı aktif hale 

geçirmek için 

1 Lisans ayarları diyalog kutusunu (Servisler uygulaması - 

Uygulamalar – Lisans ayarları) açın. 

2 Sol tarafta bulunan Lisans aktivasyonu’nu tıklayın. 

3 Ürün Anahtarınızı girin. 

4 Lisans Aktive Et’i tıklayın. 

http://allplan-online-help.nemallplan.net/Allplan/2016-0/1031/Allplan/index.htm#84747.htm
http://allplan-online-help.nemallplan.net/Allplan/2016-0/1031/Allplan/index.htm#84747.htm
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Çevrim içi modda bir lisansın geri iade 
edilmesi 

Eğer lisansınızı bir Ürün Anahtarı girerek aktif hale getirdiyseniz, Ürün 

Anahtarını geri iade edebilir ve bir başka bilgisayarda kullanabilirsiniz.  

Not: Allplan lisanslarını en kolay çevrim içi durumda aktif hale 

geçirebilir ve iade edebilirsiniz. Diğer bir değişle, bilgisayarın internet 

bağlantısının bulunması gerekir. Ancak, Allplan’ı, internet bağlantısı 

bulunmayan bir bilgisayarda da aktif hale geçirebilirsiniz. Daha fazla 

bilgi için, lütfen http://allplan-online-help.nemallplan.net/Allplan/2016-

0/1031/Allplan/index.htm#84747.htm sayfasını ziyaret edin. 

Bir lisansı çevrim içi modda iade etmek için 

1 Lisans ayarları diyalog kutusunu (Servisler uygulaması - 

Uygulamalar – Lisans ayarları) açın. 

2 Sol tarafta bulunan Lisans aktivasyonu’nu tıklayın. Ardından geri 

iade etmek istediğiniz lisansı tıklayın. 

3 Lisans iade et’i tıklayın. 

Artık, lisansınızı farklı bir bilgisayarda aktif hale geçirebilirsiniz. 
 

 
 

Lisansların çevrim içi modda 
güncellenmesi 

Ek bir seçenek veya bir lisans sunucusu lisansı için ek lisanslar satın 

aldığınızda, lisansınızı güncellemeniz gerekir. 

Bir lisansı güncellemek için 

1 Lisans ayarları diyalog kutusunu (Servisler uygulaması - 

Uygulamalar – Lisans ayarları) açın. 

http://allplan-online-help.nemallplan.net/Allplan/2016-0/1031/Allplan/index.htm#84747.htm
http://allplan-online-help.nemallplan.net/Allplan/2016-0/1031/Allplan/index.htm#84747.htm
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2 Sol tarafta bulunan Lisans aktivasyonu’nu tıklayın. Ardından 

güncellemek istediğiniz lisansı tıklayın. 

3 Lisans güncelle’yi tıklayın. 
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Lisans ayarları  diyalog kutusu 
Lisans ayarları diyalog kutusunda, Allplan’ı başlatmak için kullanmak 

istediğiniz lisansı seçebilirsiniz. Ek olarak, lisansları aktif hale 

geçirebilir veya iade edebilirsiniz. Bu diyalog kutusunu açmak için, 

Servisler uygulamasını başlatın ve Uygulamalar – Lisans Ayarları’nı 

tıklayın. 

 

Diyalog kutusu üç bölüme ayrılmıştır: 

 Lisans aktivasyonu: bu bölümü, bir Ürün Anahtarı girerek bir 

lisansı aktif hale geçirmek veya bir lisansı geri iade etmek veya 

güncellemek için kullanın. 

 Lisans seçimi: bu bölümü, bir lisans sunucusundan bir lisans seçmek 

veya birden fazla lisansa sahipseniz, tercih edilen lisansı belirlemek 

için kullanın. 

 Görüntüleyici olarak başlat: bu bölümü, Allplan’ı görüntüleyici 

modunda başlatmak isterseniz kullanın. 
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Ürün Anahtarınızı buraya girin. 
Burası Allplan Ürün Anahtarını girdiğiniz yerdir. Bir ürün anahtarını 

girmenin en kolay yolu onu önce panoya kopyalamaktır. Ardından 

diyalog kutusunun içerisine CTRL+V veya kısayol menüsü kullanarak 

yapıştırabilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra, Allplan Ürün 

Anahtarının geçerli olup olmadığını kontrol eder. Eğer, Ürün Anahtarı 

geçerli ve henüz aktive edilmemişse, Lisansı Aktive Et tuşunu 

görürsünüz. Lisansınızı aktif hale geçirmek için bu tuşu tıklayın. 

Lisansı  Aktive Et 
Geçerli bir Ürün Anahtarı girmenizden sonra, lisansınızı lisansı Aktive 

Et tuşuna basıp aktif hale geçirebilirsiniz. Bu, lisansınızı, aktif hale 

getirme işlemini yaptığınız bilgisayarla bağlar. Bunun sonucunda, 

Aktivasyon başarıyla tamamlandı mesajı ekrana getirilir. 

Aktive edilen lisanslar 
Bu alan, bu bilgisayarda aktif haldeki lisansları ekrana getirir. 

Lisansın güncellenmesi 
Bu tuş sadece lisansınızı güncelleyebilecekseniz aktiftir. Örneğin, yeni 

bir modül veya bir lisans sunucusu için yeni lisanslar satın aldığınızda. 

Aktive edilen lisanslar alanına gidin, güncellemek istediğiniz lisansı 

seçin. Ardından Lisans güncelle tuşuna basın. 

Lisansın iade edilmesi 
Eğer bir lisans aktif durumdaysa, örneği bir başka bilgisayarda 

kullanmak için onu iade etmeniz gerekir.  Aktive edilen lisanslar 

alanına gidin, iade etmek istediğiniz lisansı seçin. Ardından, Lisansı 

iade et tuşunu tıklayın. 

 

Kullanılabilir lisanslar 
Bu alanda, kullanabileceğiniz lisansları görebilirsiniz.  

Lisans no. 
Burada kaçıncı lisansın olduğunu görebilirsiniz. 

Kullanılabilir 

Bu kolon kaç adet lisansın kullanıma müsait olduğunu gösterir. Bir 

lisans sunucusu tarafından sunulan lisanslar için, hangi lisansın kim 

taafından kullanıldığını ok işaretini kullanarak görebilirsiniz. 
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Öncelik 

Bir veya daha fazla lisansı favori olarak seçmek için  tuşunu tıklayın. 

Allplan o andan itibaren bu lisansları tercih edecektir. Allplan’ın 

kullanmasını istemediğiniz bir veya daha fazla lisansı seçmek için  

tuşunu tıklayın. Eğer hiçbir lisans seçmezseniz veya birden fazla favori 

seçtiyseniz, Allplan otomatik olarak bulduğu ilk serbest lisansı 

kullanacaktır. 

Lisans sunucusunu otomatik olarak bul 
Bu seçenek seçildiğinde, Allplan LAN üzerindeki bir lisans sunucusunu 

otomatik olarak algılar. Bazı durumlarda, örneğin VPN bağlantıları söz 

konusuysa , Allplan bir sunucuyu otomatik olarak algılayamayabilir. Bu 

durumda, sunucuyu elle girebilirsiniz (bakınız Ek sunucu ismi). 

Not: Bu seçeneğe sadece Windows administrator müdahale edebilir. 

Ek sunucu ismi 
Eğer Otomatik bul aktif değilse veya Allplan bir lisans sunucusunu 

otomatik olarak bulmadıysa, sunucunun ismi veya IP adresini elle 

girebilirsiniz. Eğer Otomatik bul aktifse, ek bir sunucu girebilirsiniz. 

Sunucu isminin girilmesinden sonra, lisans sunucusundaki lisansları 

görebilmek için Güncelle’yi tıklayın. Birkaç sunucu ismini ayırmak için 

noktalı virgül kullanın. 

 Güncelle 
Burası, örneğin ek bir sunucu ismi girdikten sonra lisans sunucu listesini 

güncellediğiniz yerdir. 

 

Allplan’ı görüntüleyici olarak da başlatabilirsiniz. Görüntüleyici olarak 

başlat’ı tıklayın.  
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SSS 
Yeni lisanslandırma modelinin avantajları nelerdir? 

Daha yüksek koruma; daha kolay kullanım (örneğin, lisansınızı bir 

başka bilgisayara transfer etmek istediğinizde). 

Ürün Anahtarı nedir? 

Ürün Anahtarı, benzersiz, 26-karakterli bir dizidir. Bunu, Allplan için 

bir lisansı aktif hale geçirmek için kullanırsınız. 

Ürün Anahtar(lar)ımı nasıl alabilirim? 

Eğer şirketinizin bu alandaki yöneticisi iseniz, Ürün Anahtarınızı 

https://connect.allplan.com/licence adresinde bulabilirsiniz. Eğer yeni 

bir müşteriyseniz, içerisinde Ürün Anahtarınız bulunan bir e-posta 

alacaksınızdır. 

Aktive edilmiş durumdaki lisansımı farklı veya yeni bir 

bilgisayara nasıl transfer edebilirim? 

Lisansı başka bir bilgisayara transfer edebilmek için, öncelikle aktif hale 

geçirdiğiniz bilgisayardan iade etmeniz gerekir. Ardından Ürün 

Anahtarınızı başka bir bilgisayardan girip, orada aktif hale 

geçirebilirsiniz. 

İnternet erişimi bulunmayan bir bilgisayara Allplan’ı nasıl 

yükleyebilir veya lisansımı aktif hale geçirebilirim? 

Allplan lisanslarını aktif hale geçirmek veya iade etmenin en kolay 

yöntemi, bu işlemleri çevrim içi durumdayken gerçekleştirmektir. Diğer 

bir değişle, bilgisayarın internet bağlantısının bulunması gerekir. Ancak, 

Allplan’ı, internet bağlantısı bulunmayan bir bilgisayarda da aktif hale 

geçirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, lütfen http://allplan-online-

help.nemallplan.net/Allplan/2016-0/1031/Allplan/index.htm#84747.htm 

sayfasını ziyaret edin. 

Bir lisansı nasıl güncelleyebilirim (örneğin, ek bir seçenek satın 

aldıktan sonra)? 

Lisans ayarları diyalog kutusunu açın. Aktive edilen lisanslar alanına 

gidin, güncellemek istediğiniz lisansı seçin. Ardından Lisans güncelle 

tuşuna basın. 

Hala fiziksel kilit kullanabilir miyim? 

https://connect.allplan.com/licence
http://allplan-online-help.nemallplan.net/Allplan/2016-0/1031/Allplan/index.htm#84747.htm
http://allplan-online-help.nemallplan.net/Allplan/2016-0/1031/Allplan/index.htm#84747.htm
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Hayır, yapamazsınız. Allplan 2016 artık fiziksel kilitleri 

desteklememektedir. 

Allplan deneme sürümünü nasıl yükleyebilirim? 

Allplan 2016’yı Allplan Connect’den indirin. Deneme versiyonu için 

Ürün Anahtarını e-posta ile alacaksınızdır. 
 

Lisans sunucusu 
Lisans sunucusu, Allplan ile yüklenen CodeMeter sürücüsünün bir 

parçasıdır. Eğer Allplan’ı, lisans sunucusu olarak kullanmak istediğiniz 

sunucuya yüklemiş ve aktive etmişseniz, ek bir yazılım eklemenize 

gerek bulunmaz. Fakat lisans sunucusunu bağımsız olarak da 

yükleyebilirsiniz; Allplan kurmanıza gerek kalmaz. Her halükarda, 

lisans sunucusunu iş istasyonlarına Allplan yüklemeden önce kurun. 

Allplan lisans sunucusunu yüklemek için 

Not: Eğer, lisans sunucusu olarak kullanmak istediğiniz bilgisayara 

Allplan’ı yüklemiş ve aktif hale geçirmişseniz, 1’den 3’e adımları 

atlayabilirsiniz. 

1 Lisans sunucusu için yazılımı Allplan Connect’den indirin. Ardından 

lisns sunucusu olarak kullanmak istediğiniz bilgisayarda Kurulumu 

başlatın. 

2 Yükle’yi tıklayın. 

3 Lisans Yöneticisi programını çalıştırarak lisans sunucusunu başlatın. 

Lisans aktivasyonu alanına gidin, Ürün Anahtarınızı girin ve 

Lisansı Aktive Et tuşuna basın. 

4 CodeMeter Control Center’ı başlatın (Windows 7: Windows start 

menüsünde, CodeMeter - CodeMeter Control Center’ı tıklayın. 

Windows 8: Start ekranında, Search tuşunu tıklayarak Search’ı açın. 

Codemeter yazın ve ENTER’A BASIN). Bir diyalog ekranı açılır. 

Sağ alttaki WebAdmin’i tıklayın. 

Veya: 

Tarayıcınızın adres çubuğuna Localhost:22350 yazın. 

5 Settings - Server sekmesine geçin ve Start network server’ı seçin. 

6 Apply’ı tıklayın. 
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Genel, Yeni Özellikler 
Çoklu gösterim desteğ i (yüzer vitrinler) 

Çizimlerinizi vitrinlerde yaparsınız. Burada, ihtiyaç duyduğunuz tasarım 

unsurlarını oluşturur veya değiştirirsiniz. Bu süreçte, çalışmanıza uygun 

olan bakış noktalarını, görünüm tiplerini ve açıları belirlersiniz. 

 

Çalışma alanını maksimize etmek için, serbestçe yüzebilecek şekilde 

tüm Allplan vitrinlerini Allplan uygulama penceresinden 

kopartabilirsiniz. Sonuç olarak, Allplan uygulama penceresi ve serbest 

yüzen vitrinler, bağımsız Windows uygulamaları gibi davranırlar 

(Allplan’dan çıkmanız durumu dışında). 

Örneğin, ikinci bir monitörünüz varsa, Allplan uygulama penceresini 

onu bir “araç kutusu” olarak kullanırmışçasına tek başına bırakabilir ve 

modelinizi ikinci monitördeki pencereler içerisinde çalışabilirsiniz. 
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Vitrinlerin serbest yerleşimi 
Vitrinleri Allplan uygulama penceresinden bağımsız olarak ekranda 

serbest şekilde yerleştirebilirsiniz. Serbest gezinim özellikli pencereleri, 

diğer Windows uygulama pencereleri gibi konumlandırabilirsiniz. 

Not: Allplan’dan çıktığınızda, program serbest gezenler de dahil tüm 

vitrinleri otomatik olarak kapatır. 

Bir vitrini serbest şekilde ekranda yüzdürmek için 

1 Yüzdürmek istediğiniz vitrinin başlığına fare kursörünü getirin. 

2 Farenin sol tuşuna basın ve basılı tutun. 

3 Vitrini Allplan uygulama penceresi dışındaki yeni konumuna 

sürükleyin. Farenin tuşunu bırakın. 

Not: Kursörün konumu önemlidir. Bir vitrini yüzer duruma geçirmek 

için, kursörü, çalışma alanı dışına götürmeniz gerekir. 
 

 
 

Vitrinlerin Allplan uygulama penceresi önüne veya arkasına 
yerleştirilmesi 

Serbest durumdaki vitrinleri, Allplan uygulama penceresinin önüne, 

onları alana bağlamadan yerleştirebilirsiniz. 

ALT+TAB kombinasyonu kullanarak, bağımsız Windows 

pencerelerindeki gibi, Allplan uygulama penceresi ve serbest yüzen 

pencere arasında geçiş yapabilirsiniz. 

Bu seçenek, özellikle tek ekran kullanan iş istasyonlarında pratik olarak 

kullanılabilir. 

Bir vitrini Allplan uygulama penceresinin önüne veya 

arkasına yerleştirmek için 

1 CTRL TUŞUNU basın ve basılı tutun. 

2 Vitrini Allplan uygulama ekranının önündeki yeni konumuna 

sürükleyin. 
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3 Önce farenin tuşunu ardından CTRL TUŞUNU serbest bırakın. 

4 ALT TUŞUNA basın ve basılı tutun. 

5 Öne getirmek istediğiniz vitrini seçmek için TAB TUŞUNU 

kullanın. 

6 ALT TUŞUNU serbest bırakın. 
 

 
 

Vitrinlerin Allplan uygulama penceresine bağ lanması  
Bağlama seçeneği (Pencere menüsü) ayarı, Allplan’ın vitrinleri çalışma 

alanında nasıl düzenlediğini belirler: 

 Eğer bu seçenek aktifse, Allplan yerleştirilecek vitrinin konum ve 

boyutunu, çalışma alanında açık durumda bulunan diğer pencerelerin 

sayı ve konfigürasyonuna göre otomatik olarak belirler. 

 Eğer bu seçenek aktif değilse, Allplan vitrini siz farenin tuşunu 

bıraktığınızda kursörün bulunduğu yere başlığı gelecek şekilde 

yerleştirir. Bu şekilde yapıldığında, Allplan vitrinin boyutunu 

değiştirmez. 

Serbest yüzen bir vitrini Allplan uygulama penceresine 

yerleştirmek için 

1 Serbest yüzer durumdaki vitrinin başlığına fare imlecini götürün. 

2 Farenin sol tuşunu basın ve basılı tutun. 

3 Vitrini Allplan uygulama penceresinin çalışma alanına sürükleyin. 

Ardından farenin tuşunu serbest bırakın. 
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Obje paleti – obje gezgini 
Allplan 2016 yeni bir paleti sunar - Objeler paleti.  

yeni Objeler paleti, sanal bir bina modelinin tüm bileşenlerini, net ve 

kompakt bir şekilde ekrana getirir. İhtiyaç duyduğunuzda eleman veya 

eleman gruplarının görünürlük ve pek çok özelliğini buradan kontrol 

edebilirsiniz. Ek olarak, eleman bilgilerini de değiştirebilirsiniz.  

Objecler paleti açık çizim dosyalarındaki (aktif veya değiştirilebilir 

veya referans modunda açık) tüm obje ve elemanları listeler. Bu obje 

ve elemanları belirleyeceğiniz kriterlere göre sıralayabilirsiniz. İhtiyaç 

duyduğunuz elemanları  gösterebilir veya  saklayabilirsiniz. Obje 

paletinde obje ve elemanları  aktive edebilir veya  deaktive 

edebilirsiniz.  Yaklaşma fonksiyonunu kullanarak, seçili obje veya 

elemanlara ve obje ve eleman gruplarına yaklaşabilirsiniz. Elemanlar her 

listede en alt seviyededirler. Tek bir elemana yaklaşmak için, elemanı 

listede farenin sol tuşu ile çift tıklayın.  

Objeler paletindeki çeşitli seçenekleri kullanarak, gerek duyduğunuz 

obje ve elemanlara hızla ve kolaylıkla erişebilirsiniz. 

Palet liste kutusu, önceden tanımlı kriterlerle oluşturulan dört ikon 

sunmaktadır: 

 

1  Bina strüktürü ile sırala:  

Bu kriter, aktif çizim dosyalarındaki tüm eleman ve objeleri gruplar 

altında birleştiri ve onları alfabetik olarak sıralar. Obje ve elemanları, 

her grubun en alt seviyesinde bulabilirsiniz. Hiyerarşideki üst 

seviyeler, bina strüktürü detaylarıdır. 

Objeler paleti liste kutusunu açmak için  Kullanıcı tanımlı 

tuşunu tıklayın:  
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Gösterilen kategoriler geçerli sıralama dizisini ekrana getirirler: 

Topoloji - Elemean Grubu - Eleman Tipi. 

Açılan liste kutusunda kursörü hareket ettirdiğinizde, çift başlı bir 

oka dönüşür. Bir kategoriyi tıklayıp yeni yerine sürükleyerek, 

Allplan’ın obje ve elemananları sıralama düzenini değiştirebilirsiniz. 

 

2  Çizim Dosyasına göre sırala:  

Obje ve elemanları barındıran çizim dosyaları hiyerarşide üs 

seviyededirler. Tüm açık çizim dosyalarını görebilirsiniz, yani, aktif 

ve değiştirilebilir ve referans modundaki çizim dosyalarını. Allplan 

bu detayları bina strüktüründen alır. 

Burada da,  Kullanıcı tanımlı tuşunu önceden tanımlı ve 

kullanıcı tanımlı sıralama arasında geçiş yapmak için 

kullanabilirsiniz. 

 

Fare imlecini listede çizim dosyası statüsünü gösteren ikona 

getirdiğinizde, Allplan çizim dosyası statüsünü değiştirebileceğiniz 

bir ekran açar.  Aktif,  Değiştirilebilir mod ve  Referans 

modu arasında geçiş yapabilirsiniz. 
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3   Katmana göre sırala:  

burada, obje ve elemanlara atanmış olan katmanlar hiyerarşide üst 

sıradadırlar. Eğer bir grubun elemanları farklı katmanlardalarsa, 

onlar *çeşitli* başlığı altında listelenirler. 

 Kullanıcı tanımlı tuşunu, önceden tanımlı sırlamayı 

gereksinimlerinize göre değiştirmek için kullanabilisiniz. Burada, şu 

kategorilerin sıralamasını değiştirebilirsiniz: Katman – Eleman 

Grubu - Eleman Tipi. 

 

Listede katman statüsünü gösteren ikonun üzerine imleci 

getirdiğinizde, Allplan katman durumunu değiştirebileceğiniz bir 

menü açar.  Aktif,  Değiştirilebilir,  

 Görünür, donuk ve  Saklı, donuk seçenekleri arasından 

seçim yapabilirsiniz. 

 

4  Malzemeye göre  sırala:  

Burada, obje ve elemanlara atanan malzemeler hiyerarşide üst 

sıradadırlar. Malzeme nitelikleri bulunmayan obje ve elemanlar 

*tanımsız* listesinde bulunmaktadırlar. 

Gereksinimleriniz doğrultusunda sıralamayı değiştirmek için  
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Kullanıcı tanımlı tuşunu tıklayın. Buradan, şu kategorilerin 

sıralamasını değiştirebilirsiniz: Malzeme - Elemean Grubu - 

Eleman Tipi. 

 

  

Eğer kullanıcı tanımlı bir sıralamanız bulunuyorsa, genişletilen liste 

kutusu kategori ekleyebileceğiniz veya çıkartabileceğiniz bir kısayol 

menüsü sunar. 
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Eğer  Katmanla sırala veya  Malzemeyle sırala kriterini 

seçtiyseniz, listelenen elemanlara farklı katman veya malzemeler atamak 

için sürükle ve bırak yöntemini kullanabilirsiniz. Gereksinimler: diğer 

katman veya malzemenin de listelenmiş olması ve söz konusu elemanın 

görünür ( ) ve değiştirebileceğiniz bir katmanda (katman statüsü  

Aktif veya  Değiştirilebilir) bulunması gerekir. 

bunu hızla gerçekleştirmek için, kısayol menüsünü de kullanabilirsiniz 

(örneğin  Malzemeye göre sırala kriteri): 
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Bir obje, eleman veya birden fazla obje veya elemanı (hiyerarşide en alt 

seviye) panoya aktarmak için  Kes tuşunu tıklayın. 

Kesilerek panoya aktarılan bu elemanlara farklı bir malzeme atamak için 

atamak istediğiniz yeni malzemenin kısayol menüsünü kullanın: 

 

Seçili malzemenin altına obje(ler) veya malzeme(ler)i koymak için  

Yapıştır seçeneğini kullanın. Allplan obje veya elemanı uygun grup 

altına aktarır. Eğer uygun bir grup bulamazsa, yeni bir tane oluşturur. 

Bu kısayol menülerini   katmana göre sırala seçeneğinde de 

kullanabilirsiniz. 
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Feet ve inç cinsinden veri giriş i 
Neredeyse bütün modüllerde değerlerin feet ve inç cinsinden girilmesini 

kolaylaştırdık. Tüm tanımlamalar metrik birimlere de uygulanır. 

Eğer, örneğin sembol boyutu veya yazı yüksekliği girişindeki birimler, 

genel ayarlardan farklı ise, Allplan bu birimleri karşılık gelen veri giriş 

kutularında gösterir. 

Uzunluk birimini ayarlamak için, durum çubuğunu kullanın veya  

Seçenekler’ de Masaüstü Ortamı syfasına gidin. İnç, Feet ve inç ve 

Feet arasında tercih yapabilirsiniz. 

Feet seçtiğinizde, girilen değerler daima yuvarlanmış ondalıklar olarak 

görünür. İnç veya Feet ve inç seçtiğinizde ise, girdiğiniz değerlerin 

ondalık hanelerinin nasıl ekrana getirileceğini belirleyebilirsiniz. Bu 

formatlar ile ilgili detaylı bilgiyi Allplan yardım dosyalarında 

bulabilirsiniz. 

Kesir formatını Kesir veya Kesir veya ondalık olarak ayarlarsanız, 

kesiri seçerek Allplan’ın onları yuvarladıktan sonra göstereceği 

Hassasiyet değerini de ayarlamış olursunuz. Allplan kesiri 

indirgeyebilir de. 

 

Ek olarak, eğer uzunluk birimini İnç veya Feet ve inç ve kesir formatını 

Kesir olarak ayarlamışsanız,  Seçenekler size Ondalıkta noktayı 

bir kontrol karakteri olarak kullan seçeneğini de sunar.  
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Bu seçeneğin getiilmesi aşağıdaki etkileri beraberinde getirir: 

 İnç cinsinden uzunluk girişlerinde Allplan noktayı bir kesir çizgisi 

olarak değerlendirecektir. 

1.2 değeri 1/2'' olur 

 feet ve inç değer girişlerinde Allplan noktayı bir ayraç olarak 

değerlendirecektir. 

1.2 değeri 1' 2'' olur 

Bu seçenek aktif değilken veya bir ondalığa ["] veya ['] birim 

eklediğinizde, Allplan noktayı bir ondalık ayraç olarak değerlendirir. 

1.2 veya 1.2" değeri 1 1/4" olur 

1.2' değeri 14 1/2" veya 1' 2 1/2" olur 

Not: Bu seçeneği seçip seçmemenize bağlı olmaksızın, bu tip girişlerde 

birden fazla nokta kullanabilirsiniz. 

İnç uzunluk girişlerinde 1.2.3 değeri 1 2/3" olur 

Feet ve inç uzunluk girişlerinde 1.2.3.4 değeri 1' 2 3/4" olur 

Feet uzunluk girişlerinde 1.2.3.4 değeri 1' 2 3/4" = 1.229' olur 
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Amerikan birimleri giriş  kuralları  

Not: Bu örneklerle aynı sonuçları elde etmek için, uzunluğu Feet ve inç, 

formatı Kesir veya ondalık ve hassasiyeti x/8 olarak ayarlayın. 

1. Birim 

 Değerleri birimlerle veya birimle olmaksızın girebilirsiniz. 

 Birimi değere arada boşlukla veya boşluksuz ekleyebilirsiniz. 

 Farklı birimleri birleştirebilirsiniz. 

 Eğer bir birim eklemezseniz, program geçerli birimi kullanır. 

 Eğer bir birim eklemezseniz, program Feet ve inç olarak girdiğiiz 

değerleri inç olarak değerlendirir. 
   

Giriş Dahili değer 

[mm] 

Sonuç 

2.54 cm 25.4 1'' 

69'' 1752.6 5' 9'' 

1.5 38.1 1 1/2'' 

2. Birimler nasıl uygulanır 

 Birim kendisinin solundaki değerlere bir sonraki birim uzaklığında 

uygulanır.  
   

Giriş Değerler Sonuç 

3 4' 2.54 cm 3 1/2'' 3'+4'+1''+3''+1''/2'' 7' 4 1/2'' 

3 4' 2 3 1/2 3'+4'+2''+3''+1''/2'' 7' 5 1/2'' 

3 4 2 3 1/2 3''+4''+2''+3''+1''/2'' 1' 1/2'' 
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3. Karakterler 

 Şu aritmetik karakterleri kullanabilirsiniz: +, -, *, /,(),(()),^,e (= 

yüzen nokta temsili için onun katı) 

 Bir değere karakteri arada boşlukla veya boşluk bırakmadan 

ekleyebilirsiniz. 

 Program "+" işaretini, eğer başta bir karakter kullanmadıysanız 

değerlendirir. 

 Eğer ardışık değerler arasında karakter yoksa, program en son "+" 

veya "-" karakterini solda alır. 
   

Giriş Değerler Sonuç 

-4+2 1' - 12''+1 -4'+2'+1'-1'+1'' -1' 11'' 

14/2' - 6*10 '' 8 1/4 +7'-5'-8''-1''/4'' 1' 3 3/4'' 

-1 2 3 ' (2^3) -1'-2'-3'-(+2^+3)'' -6' 8'' 

4. Çeşitli 

 Ondalık ayraç olarak nokta veya virgül kullanabilirsiniz. 

 Değerleri istediğiniz sırada girebilirsiniz. 
   

Giriş Değerler Sonuç 

5'0,5 – 1.125 5'+1''/2''-1''-1''/8'' 4' 11 3/8'' 

-3''+6' 0,381dm -3''+6'+1 1/2'' 5' 10 1/2'' 
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Geliştirilmiş yardım indeksi 

Allplan’ın yardım sistemindeki içerikleri, kullanımını ve indeks 

görünümünü geliştirdik: 

 İndeks girişlerini anahtar kare kombinasyonları, gereksiz girişlerin 

kaldırılması, çift girişlerin silinmesi ve anlamlı anahtar kelimeler 

eklemeleri ile düzenledik. 

 İndeks kolonunun yetilerini geliştirdik. Kafa karıştıran satır 

bölünmelerini engellemek için genişliğini istediğiniz şekilde 

ayarlayabiliyorsunuz. 

 

Başka iyileştirmeler üzerinde de çalışmaktayız. 
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Arayüzler 
DXF/DWG veri alı mı nda 
koordinatları n ayarlanması  

DXF ve DWG dosyası alımında Allplan koordinatları kontrol eder. Eğer 

otomatik atama Allplan genel noktasının çok uzağında elemanlar tespit 

ederse, konfigürasyon diyalog kutusunda Koordinatları ayarla 

bölümünü görürsünüz.  

Koordinatları ayarlamak için aşağıdaki seçenekleriniz 

bulunmaktadır: 

 Veriyi orijine taşıyın (tavsiye edilen)  

 Projenin orijini için hesaplama yapın ve öteleme koordinatlarını 

girin  
(Eğer bir proje ötelemesi bulunuyorsa, su seçeneği kullanamazsınız.) 

 Koordinatları ayarlamayın (tavsiye edilmez) 

 

Yüksek koordinatlı dosya alımındaki diyalog kutusu 
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İçerisinde Koordinat ayala bölümünü içeren diyalog kutusu sürükle ve 

bırak işlemi ile veri alma işlemlerini  Seçenekler içerisinden 

kapatmış dahi olsanız ekrana getirilir.  

Not: Allplan büyük değerli koordinat kontrolünü sadece ana dosya için 

yapar. Referanslar, ana dokümanla aynı ayarlar kullanılarak içeri 

alınırlar.  

Not: Bu diyalog kutusunu batch modda veri alışı veya bir Ek öteleme 

veya Ağırlık merkezi ayarla seçeneğini  Ayarlar içerisinden aktif 

hale getirmişseniz göremezsiniz. 

Not: Bazı durumlarda, otomatik atama yüksek değerli koordinatları 

algılamaz. Olası olan, referansların da genel noktadan çok uzak 

elemanlar barındırmaları durumudur.  

 
 

DGN arayüzü 
DGN dosyaları içerisine SEED dosyalarından renk tabloları 

gömebilirsiniz. Bu özellik, özellikle su ve gemicilik endüstrileri ile 

çalışıyorsanız kullanışlıdır. 
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IFC arayüzü 
IFC Verisi Gönderme, Alma Ayarlarına yeni seçenekler ekledik. Bu 

ayarları açmak için, veriyi  IFC Verisi Al veya  IFC Verisi 

Gönder komutlarını kullanırken  tuşunu tıklayın.  

Yeni Strüktürel Analiz Görünümü veri gönderimi seçeneği ile, şu 

mimari elemanların strüktürel verisini gönderebilirsiniz: duvar, kolon, 

kiriş, zemin döşemesi, üst döşeme ve boşluklar. Bu elemanlar 

Transfer edilecek elemanlar alanındaki önhazırlardır. Strüktürel 

programlar bu veriyi hesaplamalarında baz olarak kullanabilirler. Ek 

mesafe için yapılan ayarlar dikkate alınmaz; Saklı katmanları transfer 

etme seçeneği kullanılamaz. 

Gelişmiş XRef’leri, Transfer edilecek elemanlar alanından seçerek, 

Gelişmiş XRefler içerisinde gömülmüş olan elemanları transfer 

edebilirsiniz. Allplan uygun IFC Obje Tipi ile uyumlu olacak şekilde 

elemanları transfer eder. 
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LandXML verisi alı nması  
Dosya menüsü – Veri Al, yeni  LandXML Verisi Al komutunu 

içermektedir. 

Bu komutu LandXML verisini (1 ve 2nci versiyonlar) *.xml 

formatında kompozit elemanlar olarak Allplan’a almak için 

kullanabilirsiniz. Bu veri 3B arazi noktaları veya yol konum çizgileri 

olabilir. Bu araç, diğer yazılımlarda oluşturduğunuz modelleri 

alabilmenizi sağlar. Bu modellerle, Allplan’da çalışmaya bevam 

edebilirsiniz. Örneğin, bunlar köprü veya istinat duvarı oluşturmak için 

temel olarak kullanabilirsiniz.  

Allplan veriyi yerleştirmek için orijinal koordinatları kullanır.  

 
 

Verinin SCIA’ya transfer edilmesi 
IFC veri alma ve IFC veri gönderme, versiyon bağımsız olduğundan, bu 

araçlar Allplan ve SCIA Engineer arasında veri alış verişi yapmak için 

idealdir. Bu nedenle,  Scia Engineer Verisi Al ve  

 Scia Engineer Verisi Gönder komutları artık Arayüzler 

modülünde bulunmamaktadır. 
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Pafta ve Bası m 
Özellikle yeni komutların tamamlanması üzerine yoğunlaştık.  

 
 

Çoklu çı ktı  için boyutlandı rma faktörü 
Birden fazla paftanın çıktısı alınırken, seçili tüm paftalara 

Boyutlandırma faktörü ve Kalem kalınlığı boyutlandır seçeneklerini 

tek işlemde atayabilirsiniz. 
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Katman görünürlüğ ü transferi 
Katman görünürlüğünü transfer ederken, seçmek istediğiniz pafta 

elemanlarını bir seçim penceresi içerisine alın. Önceki versiyonlarda, 

pafta elemanlarını seçmek için bir diyalog kutusu kullanıyordunuz. Eğer 

 Birden Fazla Eleman İçin Seçim Seçeneği Açık/Kapalı aktif 

durumdaysa ve birkaç pafta elemanı söz konusuysa, pafta elemanlarını, 

eskiden olduğu gibi bir diyalog kutusunda seçersiniz. Standart olarak, 

tüm pafta elemanları seçilirler. 

 

 
 

Baskı  önizlemenin çevrilmesi 
Kullanıcılarımızdan gelen istek doğrultusunda, gösterilen bölümü 

çevirmenize olanak sağlayan yeni tasarlanmış bir baskı önizleme 

ekranımız var. 

 Baskı Önizleme’yi seçtikten sonra, çizimi 90° ile saat yönünün 

tersine tıklayarak çevirmek için  Çevir tuşunu (vitirn 

araççubuğundan) tıklayın. Bu, ölçek setini değiştirmez. 
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3B Modelleme 
Modern mimari dil dik açılardan uzaklaşıyor. Heykelsel 

yapılara olan talep artıyor. Bu trend, planlamacıların, 

tasarım sürecinde her geçen gün daha da esnek 

olabilmelerini gerektiriyor. Bunu gerçekleştirmek için, dik 

açılarda olmayan organik formlarda modeller 

oluşturabilemelerine olanak sağlayacak yazılım çözümlerine 

gerek duyarlar.  

Planlamacılara yüksek seviyede tasarım serbestisi ve 3B 

objeleri oluşturmak için maksimum kesinlik verecek 

şekilde, Dünya’nın önde gelen Parasolid modelleme 

çekirdeği Allplan 2016 içerisine entegre edildi.  
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Yeni modelleme çekirdeğ i 
Allplan 2016, entegre Parasolid modelleme çekirdeği ile, organik 

formlar oluşturmak için gerek duyduğunuz hassasiyet derecesini sağlar. 

Bunun sonucunda, istediğiniz formaları modellemek için optimum 

performansa sahip olursunuz.  

Yeni 3B çekirdek, 3B objelerin şekillerine müdahale etmeyi de 

kolaylaştırmaktadır. Ek olarak, animasyon penceresindeki gösterim 

kalitesini de kayda değer şekilde yükseltmektedir. 3b modellemedeki 

yüksek hakimiyet, planlama kalitesinde de artış sağlamaktadır. Bu 

sayede, Allplan 2016 serbest form modellemede esneklik ve hassasiyet 

açısından en üst gereksinimleri bile karşılayabilmektedir.  
 

Geliş tirilmiş  3B elemanlar 
Yeni Parasolid modelleme çekirdeği sizlere, gerçek çemberler, yaylar ve 

eğriler oluşturabilmeniz için gelişmiş seçenekler sunar. Bu yeni 3B 

elemanlara genel 3B elemanlar denir, örneğin genel 3B obje, genel 3B 

yüzey veya genel 3B eğri gibi. 

Eğri ve yaylar içeren objeler, onları daha kolay algılayabilmeniz için 

yaylar ve izo eğrileri noktalı çizgilerle gösterirler. Eğer bir objeden emin 

değilseniz, seçim öznilemesinden kontrol edebilirsiniz:  

       

Yeni genel 3B obje ve 3B obje (çokgensel) 

Not: Diğer modüllerde kullanabilmek için bu yeni genel 3B elemanları 

çokgensel objelere dönüştürmeniz gerekir. Bunu yapmak için,  

Eleman Dönüştür komutunda yeni seçenekler bulunmaktadır (bakınız 

"Eleman dönüştürme için ek seçenekler" sayfa 53). 
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Yuvarlak 3B elemanlar 
Çemberler, dairesel yüzeyler, elipsler, elipsoidal yüzeyler, eğri çizgiler, 

silindirler ve küreler gibi oluşturduğunuz 3B elemanlar, yuvarlak 

elemanlardır. Allplan bu elemanları yaklaştırmak için artık çokgenler 

kullanmamaktadır. 
 

3B çember 

 3B çizgi -  3B Çember komutu gerçek çemberleri yaylar olarak 

oluşturabilmenizi sağlar. Allplan bu 3B elemanları oluşturmak için artık 

çokgenler kullanmamaktadır. Tutma noktaları ve veri giriş kutuları 

kullanarak, bu elemanların yarıçap, başlangıç ve son nokta ve açılış açısı 

gibi parametrelerini değiştirebilirsiniz. Birden fazla elemanı tek bir 

hamlede değiştirebilmek için, özellikler paletini kullanabilirsiniz. 
 

3B eğri çizgi 

 3B çizgi -  3B Eğriçizgi komutu, eğri çizgileri kübik Hermite 

eğrileri olarak çizebilmenizi sağlar. Allplan bu 3B elemanları 

oluşturmak için artık çokgenler kullanmamaktadır. Tanımlı kontrol 

noktalarına müdahale etmek için tutma noktalarını kullanabilirsiniz.  

Özellikler paletini kullanarak da, kontrol noktalarına koordinat girerek 

müdahalede bulunabilirsiniz. 
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Silindir 

 Cilindir komutu kullanarak oluşturacağınız silindirler, gerçek bir 

çember ve eğri yüzeylerle tanımlıdır. Artık, çokgen oluşturmak için 

kenar sayısı belirtmenize gerek bulunmamaktadır.  

Tutma noktaları kullanarak, bir silindirin yarıçap ve yüksekliğini 

doğrudan değiştirebilir veya bu işlem için veri giriş kutularını 

kullanabilirsiniz. Özellikler paleti de ek seçenekler sunmaktadır. 
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Küre 

 Küre komutunu kullanarak oluşturduğunuz küre objeleri eğri 

yüzeylerce belirlenirler. Üçgensel ve dörtgensel oluşturma 

parametresine artık gerek bulunmamaktadır.  

Tutma noktaları kullanarak, bir kürenin yarıçapını doğrudan 

değiştirebilir veya müdahaleyi veri giriş kutusundan 

gerçekleştirebilirsiniz. Özellikler paleti de ek seçenekler sunmaktadır. 

 

Küreler de 3B objelere dönüştürülebilir. 

 

 



 

40 Yeni modelleme araçları Allplan 2016  

Yeni modelleme araçları  
Yeni modelleme çekirdeği, 3B modellemede yeni olanaklar 

sağlamaktadır. Bu nedenle, mevcutları geliştirecek veya yerini alacak 

yeni modelleme araçları ekledik. 

Not: Yeni modelleme araçlarını kullanırken, temel elemanlar (profil, 

yol, eksen vb.) kaybedilmez. Genellikle, temel elemanların ayrı bir 

çizim dosyasında çizilmesi iyi bir fikirdir. Bu çizim dosyalarını 

değiştirilebilir modda açıp, yüzey veya objeleri aktif çizim dosyasında 

oluşturabilirsiniz.  
 

Yol boyunca ilerlet 

 Yol Boyunca İlerlet komutu  çokluçizgi Tarama Objesi 

komutunun yerini almaktadır.  

 Yol Boyunca İlerlet komutunu kullanarak, açık veya kapalı bir 

profili, bir yol üzerinde yürüterek yüzeyler veya katı objeler 

oluşturursunuz. 

Allplan elemanın yol boyunca çevrilmesi için bir grup seçenek sunarak 

oluşturulan elemanın bir önizlemesini ekrana getirir. 

 

Not: Profilin düzlemsel ve sürekli olması gerekmektedir. 

Kesişmemelidir. Açık veya kapalı olabilir. Eğer profil tek tıklama ile 
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seçemeyeceğiniz birkaç elemandan oluşuyorsa,  Parantez 

kullanabilirsiniz. 

Not: Yolun düzlemsel ve sürekli olması gerekmektedir. kesişmemelidir. 

Profile dokunmayan bir yol da kullanabilirsiniz. Bu durumda, yolun 

başlangıç ve bitiş noktalarını seçin ve pofile taşıyın. 

 
 

Çevir 

Yeni  Çevir komutu  Döndürme Objesi komutunun yerini 

almaktadır.  

 Çevir kullanarak, bir profili bir eksen çevresinde döndürerek objeler 

veya yüzeyler oluşturabilirsiniz.  

Profil, boşluklar içerebilir. Açık ve kapalı profilleri de 

birleştirebilirsiniz. Çevirme ekseninin profil ile aynı düzlemde olmasına 

gerek bulunmamaktadır.  

Allplan sonucun bir önizlemesini ekrana getirir. Çevirme açısını tutma 

noktaları kullanarak veya veri giriş kutusundan objeyi oluşturmak için 

Uygula tuşunu tıklayana kadar değiştirebilirsiniz. 

 

(A)  Profil ve eksen (izometrik görünüm) 
(B)  obje önizlemesi (izometrik görünüm) 
(C)  nihai model (saklı çizgi görüntü) 
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Not: Eğer kapalı bir profil kullandıysanız veya profili 360° 

döndürdüyseniz, bir katı model veya bir yüzey oluşturma arasında 

tercihte bulunabilirsiniz. Açık bir profil ise daima yüzey oluşturur. 

    

 

Loft 

Yeni  Loft  Yükseltme Objesi’nin yerini almaktadır.  

 Loft kullanarak, iki veya daha fazla, açık veya kapalı plansal profili 

tek bir obje veya yüzey oluşturmak için birleştirebilirsiniz.  Profillerin 

aynı sayıda kenar veya köşeye sahip olmaları şart değildir. Profilleri 

bağlayacak çizgilere gerek duyulmamaktadır. 
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Not: Eğer profillerden biri kapalı değilse, sadece yüzeyler 

oluşturabilirsiniz. Eğer kapalı bir profil kullanırsanız, açık veya kapalı 

bir katı obje oluşturma tercihinde bulunabilirsiniz.  

Not: Profillerin düzlemsel olmaları gerkir, ancak bunların paralel 

düzlemler olmalarında gerek bulunmamaktadır.  

Not: Allplan profillerin başlangıç noktalarını bağlar. Diğer noktalar, 

onları girdiğiniz sıralamayı takip ederler. Bu sayede, burulmuş modeller 

oluşturabilirsiniz. Eğer bu özelliği devreye sokmak istemiyorsanız, 

başlangıç noktalarının aynı hizada olmasını sağlayın ve profilleri aynı 

doğrultuda girin. Profilleri daha sonra bile döndürebilirsiniz. Eğer dönen 

veya kesişen objelerden kaçınamıyorsanız,  Yol Yürütme (sayfa 43) 

daha uygun sonuçlar üretebilir. 
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Tarama yolu 

 Tarama Yolu komutu  Tessellated Solid komutunun yerini 

almaktadır.  

 Tarama Yolu kullanarak, en az bir yolla birleştirilen en az iki profil 

kullanarak 3B katı objeler veya 3B yüzeyler oluşturabilirsiniz. 

Profillerin aynı düzlemde olmaları veya aynı sayıda nokta veya kenara 

sahip olmaları önemli değildir.   

İstediğiniz sayıda profil ve yol kullanabilirsiniz. Yollar kesişebilirler de; 

böyle bir durumda, en az iki yol kullanmanız gerekmektedir. 
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Yeni eleman olarak extrude 
 Yeni eleman seçeneğini  Extrude komutuna ekledik. Bu 

seçeneği tercih ettiğinizde, Allplan üzerinden yükseltildiği elemana 

bağlı olarak yeni bir eleman oluşturur. Bu, mevcut elemanda bir 

değişiklik oluşturaz. Diğer bir deyişle, Allplan mecvcut elemana ne bir 

ekleme yapar ne de ondan bir çıkartma yapar. Bu yeni seçeneği 

kullanarak, örneğin, benzer yüzey veya objeler oluşturup, onları 

istediğiniz konuma taşıyabilir ve  Yol Boyunca Yürüt komutunu 

kullanarak işlemler gerçekleştirebilirsiniz.  

 

 

Bir yüzeyde dı ş  konturları n yükseltilmesi 

Eğer  Extrude komutunu bir yüzey üzerindeki konturları kullanarak 

yükseltme işlemi için kullanmak isterseniz, Allplan yüzeyi seçtiğinizde 

yerel koordinatların X, Y ve Z doğrultularını ekrana getirir. Bu 

doğrultular, çalışma düzlemini tanımlarlar.   
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3B modifikasyon komutları  

Tutma noktaları  ve özellikler paleti kullanarak değ iş iklik yapı lması  
Diğer elemanlar veya bileşenleri değiştirmek için kullandığınız 

Doğrudan Obje Modifikasyonu seçeneklerini 3B elemanları da 

değiştirmek için kullanabilirisniz: sadece elemanı seçin ve müdahale 

etmek için tutma noktalarını veya veri giriş kutularını kullanın. Bazı 

düzenleme araçları, örneğin eğrilerin yarıçaplarını ayarlayabilmeniz 

için, sezgisel olarak rahatlıkla kullanabileceğiniz tutma noktaları da 

sunmaktadır.  

    



 

New Features in Allplan 2016-0 3B Modelleme 47 
 

Özellikler paletindeki 3B elemanlar 

Özellikler paletini kullanarak, bir veya daha fazla 3B elemanın Biçim 

özelliklerini değiştirebilirsiniz. Ek olarak, Yüzey ve Kaplama Tekniği 

gibi görselleştirme ayarlarına da müdahale edebilirsiniz. Genel 3B 

elemanlar için, izo eğrilerinin tip ve sayısını kontrol edebilirsiniz (U-

eğrileri ve V-eğrileri). 
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Katı  objelere müdahale için yeni komutlar 
Katı objelerde değişiklikler yapmak için yeni komutlar geliştirdik. Bu 

yeni araçlar Çizim modülündeki komutlarla benzerlik göstermektedir.  
 

Kenar mesafesi değ iş tir 

 Kenar mesafesi değiştir komutunu kullanarak, bir çokgenin iki 

veya daha fazla kenarını değiştirebilirsiniz. Kenarların aynı düzlemde 

bulunması gerekmektedir.  

Allplan noktayı yerleştirmenize veya girlen değeri onaylamanıza kadar, 

değişikliğe uğrayan modelin bir önizlemesini göstermektedir.  
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Kenar yuvarla 

 Kenar Yuvarla kullanarak, bir yarıçap girilmesi ile bir 3B katı 

modelin bazı veya tüm kenarlarının yuvarlatılmasını sağlayabilirsiniz.  

Allplan, siz katı objeyi kaydetmek için Uygula tuşuna basana kadar 

girişlerin bir önizlemesini gösterir. Tüm kenarlar objenin bütün 

kenarlarının tek hamlede yuvarlatılmasını sağlar. 
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Kenar pahla 

 Kenar pahla komutunu kullanarak, bir mesafe ile, bir 3B katı model 

objenin bazı veya tüm kenarlarında pah kırabilirsiniz. Mesafeyi bir 

değer olarak veya tutma noktalarını kullanarak girebilirsiniz.  

Allplan, siz katı objeyi kaydetmek için Uygula tuşuna basana kadar 

girişlerin bir önizlemesini gösterir. Tüm kenarlar objenin bütün 

kenarlarının tek hamlede pahlanmasını sağlar. 
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2B ve 3B modifikasyonar 
2B ortamdan alışık olduğunuz pek çok düzenleme aracı, artık 3B 

elemanlarla da kullanılabilir. Bu nedenle, onları 3B Modelleme 

modülüne de ekledik. 

Aynı düzlem ve aynı 3B yüzey üzerinde olan 3B çizgilere aşağıdaki 

araçları uygulayabilirsiniz: 

  İki Elemanı Kesiştir 

  Yuvarlat  

  Pah Kır  

Aşağıdaki komutları 3B çizgilere uygulayabilirsiniz: 

  Çizgileri Çokluçizgiler Oluşturmak İçin Birleştir  

  Çoklu Çizgileri Çizgi Parçalarına Ayır  

 3B çizgi ve  3B Yüzey komutlarını kullanarak, en baştan, 

karmaşık 3b objelerin oluşturulması için taslak ve eskizleri üç boyutta 

oluşturabilirsiniz. Artık onları çevirmek ve 3B’ye dönüştürmek zorunda 

değilsiniz. 

Aşağıdaki komutlara yeni özellikler ekledik: 

  Dilimle  
bu komutu kullanarak, sadece 3B katı objeleri değil, 3B çizgileri, 3B 

yayları ve 3B Eğri çizgileri de parçalara ayırabilirsiniz. 

  Paralel çizgiler 
Bu komutu palalel 3B yaylar ve paralel 3B eğri çizgiler oluşturmak 

için de kullanabilirsiniz. Allplan siz paralel elemanların sayısını 

ENTER tuşuna basarak onaylayana kadar paralel 3B elemanları 

yardımcı çizgi renginde ekrana getirir.  
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Eleman filtrelemek için ek seçenekler 

Yeni 3B elemanları kolaylıkla değiştirebilmeniz için  Eleman 

Filtresi (Filtre Yardımcısı araççubuğu) içeriğini genişlettik ve artık 

yeni genel 3B elemanları, 3B çemberleri ve 3B eğri çizgileri filtre 

edebilirsiniz. 
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Elemanları n dönüş türülmesi için ek 
seçenekler 

Genel 3B objeler, küreler veya silindirleri mimari gibi diğer modüllerle 

entegre kullanabilmek için, önce onları çokgensel elemanlara 

dönüştürmeniz gerekir. 

 

Bunu yapmak için,  Eleman Dönüştür komutundaki yeni özellikleri 

kullanabilirsiniz: 

 3B eğriden 3B çokluçizgiye 

 Genel 3B elemandan 3B obje, 3B yüzeye 

Dönüştürmenin tip ve kalitesini ayarlayabilirsiniz. 
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2B’den 3B’ye 

2B’den 3B çizgilere seçeneğini kullanarak, 2B yayları ve 2B eğri 

çizgileri de 3B’ye dönüştürebilirsiniz. 

     

Geliş miş  veri alı ş veriş i 

Rhino arayüzü 
Allplan çemberler, yayalar ve 3B eğri çizgileri Rhino’ya eğriler olarak 

transfer eder. 

Benzer şekilde, Allplan çemberler, yaylar ve 3B eğri çizgileri Rhino’dan 

eğriler olarak alır. 
 

CINEMA 4D arayüzü 
Allplan çemberler, yaylar ve 3B eğri çizgileri CINEMA 4D’ye eğriler 

olarak transfer eder. 

Benzer şekilde, Allplan çemberler, yayları ve 3B çizgileri CINEMA 

4D’den 3B eğriler olarak alır. 
 

AutoCAD arayüzü 
Allplan çemberler, yaylar ve 3B eğri çizgileri AutoCAD’den eğriler 

olarak alır. 
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Sunum ve Animasyon 
Gösterim tipleri 

Planlama verinizi ekranda gösterebileceğiniz görünüm tiplerini 

geliştirdik. 

İpucu: Eğer bir sahne veya görüntü için bir ayarı kaydetmek isterseniz, 

Vitrin İçeriğini Bitmap Olarak Kaydet komutunu kullanın (Dosya 

menüsü veya gezinim modunda kısayol menüsü üzerinden). 
 

Beyaz model 
Gösterim tiplerinden Beyaz model seçeneğini RT_Render render 

yöntemi ile kullanabilirsiniz (örneğin, önceden tanımlı RTRender 

gösterim tipi). Bu seçenek modelinizi beyaz karton veya KAPA® 

panelleri ile oluşturulmuş gibi gösterir. 

Bu tekniği kullanarak, Allplan otomatik olarak renkli ve dokulu 

yüzeyleri maskeler ve sahneyi tonlamalar kullanarak ve düşük kontrastla 

ekrana getirir. Yansımalar ve şeffaflıklar da dikkate alınır. 

 

Modelinizi "beyaz model" olarak ekrana getirmek için 

1 Vitrin araççubuğundan, Gösterim Tipi liste kutusunu açın. 
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2 Modelinizi bir beyaz model olarak ekrana getimek istediğiniz 

gösterim tipine fareyi götürün. 

önemli! 

RT_Render render yöntemi kullanan bir gösterim tipi seçmeniz 

gerekmektedir. 

3  Gösterim tipi düznele’yi tıklayın. 

Gösterim tipi paleti açılır. 

4 Ayarlar alanında, Beyaz model seçeneğini seçin. 

5 Kapat’ı tıklayın. 

6 Yeni düzenlediğiniz gösterim tipinde modelinizi ekrana getirin. 
 

Not: Orijinal ayarlara geri dönmek için, beyaz model seçeneğini 

yeniden kapatın. 
 

Optimize edilen eskiz tipi 
Eskiz render yöntemini kullanan tüm gösterim tiplerini optimize ettik 

(örneğin, önceden tanımlı Eskiz gösterim tipi). Bunun sonucunda, 

Allplan kaba yüzeylerde artık üçgenselleştirme yapmamakta, yani, 

yüzeyi bir üçgen ağla kaplamamaktadır. Bunun yerine, Allplan artık 

yüzeyleri "yuvarlaklaştırmaktadır". 

Sonuç görseller daha anlaşılır ve çekici hale gelmektedir. 
 

Gerçek zamanlı  render hakkı nda ek bilgi 
Allplan, bir görüntüyü gerçek zamanlı olarak render işlemine tabi 

tutarken, size daha fazla bilgi sağlamaktadır. RT_Render render 

yöntemini kullanan tüm gösterim tipleri (örneğin, önceden tanımlı  

RTRender gösterim tipi) hesaplama süreci ilerlemesi ile ilgili detaylı 

bilgi sunar. 

“Kalite” durdurma kriteri ile uyumlu olacak şekilde, ilerleme bir 

yüzde olarak ekrana getirilir. 

Önceki versiyonlarda kalite durdurma kriterini seçtiğinizde, Allplan 

hesaplama ile ilgili bilgi sağlamamaktaydı. Diğer bir deyişle, Allplan’ın 
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gerekli kalite seviyesine ulaşmasına ne kadar kaldığı hakkında bilgimiz 

olamıyordu. 

Artık, süreci yüzde cinsinden takip edebiliyorsunuz: 

 

Render duraklatılması bilgisi 

Gerçek zamanlı render işlemine müdahale ettiğinizde (örneğin, eleman 

seçimi açarak), Allplan bunu gösterecektir: 

 

 

Görünüm değ iş tirirken basitleş tirilen model 
Yüksek veri içeren karmaşık yapıların gösterim yöntemlerinde, Saklı, 

Gölgeli ve Eskiz render yöntemlerini kullanan görünümler, belirli bir 

veri hacmine ulaştıklarında, farklı görünüm tipleri arasında daha hızlı 

geçiş yapabilmenizi sağlayacak şekilde, Allplan modelin yüzey ve 

dokularını geçici olarak gizler (soldaki görsel). Bu sayede, farklı 

görünümler arasında hızla ve kesintisiz geçiş yapabilirsiniz. 

Sadece son görünümü ayarlayıp farenin tuşunu bıraktığınızda Allplan 

modeli tüm detayı ile (sağdaki resim) ekrana getirecektir. 
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Animasyon 
Animasyonda, sahnelerin aydınlatılması ile ilgili kullanılan seçenekleri 

geliştirdik. 
 

Işık kaynaklarının kopyalanması 

Bir proje için  Proje Işığı Ayarla komutu kullanarak tanımladığınız 

ışık kaynakları, proje içerisinde kopyalanarak çoğaltılabilir. Tekil ışık 

kaynaklarını veya birden fazla ışık kaynağını birlikte seçerek 

kopyalayabilirsiniz. Birden fazla ışık kaynağını seçmek için, parantez 

kullanabilir veya bir seçim penceresi kullanabilirsiniz. 

 

Işık kaynaklarının kopyalanması ile ilgili detaylı bilgiyi Allplan yardım 

dosyalarında bulabilirsiniz. 
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Aydı nlanmanı n kontrol edilmesi 

Işık şiddetini ve bu sayede  proje ışığı Ayarla komutu kullanarak 

tanımladığınız yapay ışıkların aydınlatma seviyesini kontrol 

edebilirsiniz. Tekil ışık kaynaklarının aydınlatma seviyelerini 

ayarlayarak gerçekçi aydınlatma etkileri elde edebilirsiniz. 

 

Daha fazla bilgiye Allplan yardım dosyalarından erişebilirsiniz. 
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Render 
Render işlemi de gerçekçi aydınlatma sağlamak için geliştirildi. 
 

CineRender R15 kullanarak render 
Versiyon 2016 Maxon tarafından sağlanan CINEMA 4D R15 render 

motorunu içermektedir: CineRender R15. 

 

Özel olarak, bu render motoru, render işlemini ambient occlusion 

kullanarak alabilmemizi sağlar (bakınız "Yeni gölgeleme tekniği: 

ambient occlusion (sayfa 61)"). 

CineRender R15 hakkında detaylı bilgi için, Maxon'un web sayfasını 

(http://www.maxon.net) ziyaret edin. 
 

Yeni gölgeleme tekniğ i: ambient occlusion 
Entegre CineRender R15 render motoru, bir diğer gölgeleme tekniği 

kullanmanıza olanak sağlar: ambient occlusion. 

Ambient occlusion, global illumination render metodu ile birlikte 

kullanabileceğiniz bir gölgeleme tekniğidir. Ambient occlusion kısa 

süreler içerisinde gerçekçi gölgeler oluşturmanıza olanak tanır. Bu 

tekniğin bir başka özelliği, kenar ve köşelere uygulayacağı gölgelerle 

detayları zenginleştirmesidir. 

Örneğin, ambient occlusion özelliğini gökyüzü bulutlu olduğu veya 

doğrudan aydınlatmanın bulunmadığı aydınlatma koşullarını 

görselleştirmede kullanılabilir. Bu teknik hem iç hem dış mekan 

görsellerinin oluşturulmasında kullanılır. 

Elbette fiziksel olarak doğru görseller kısa render süreleri içerisinde elde 

edilemez. Gene de, sonuçlar o kadar tatminkardırlar ki, uzun süreçler 

alan render yöntemleri kullanmaya gerek kalmaksızın görselleri 

oluşturabilirsiniz. 

Not: Eğer fiziksel olarak doğru sonuçlar elde etmek istiyorsanız, 

bilgisayar ve zamana dayanan metodlar kullanmadan kaçış yoktur. 

http://www.maxon.net/
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Aşağıdaki resimler ambient occlusion etkisini göstermektedir. Soldaki 

ambient occlusion kullanmazken, sağdaki resimde bu teknik 

kullanılmıştır. 
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Bir görseli ambient occlusion ile render işlemine tabi 

tutmak için 

1  Render’ı tıklayın. 

Render paleti açılır. 

2 Genel ayarlar alanında, Ambient occlusion seçeneğini işaretleyin. 

Not: Bu ayar, bir filmi Render hesaplama yöntemi ile de 

oluşturduğunuzda kullanılır. 

3 Eğer isterseniz, ambient occlusion için ek parametreler 

tanımlayabilirsiniz. 

Bunu yapmak için, Kalite alanına gidin ve Gelişmiş ayarların sağ 

tarafındaki Düzenle tuşuna basın. 

4 Görüntünün render’ını alın. 
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ParaObjeler 
Pek çok parametrik objesi ile ParaObje araçları, paftaların 

özelleştirilmesi ve onların pratikten kökenini alan 

gösterimlerinde önemli bir role sahiptirler. Bu objeler ile 

ilgili gelen talepler ve çizimlerin oluşturulabilmesinin çok 

daha verimli hale getirilebilmesi için, ParaObje 

kütüphanemize her geçen gün yeni objeler ekliyoruz.  

Allplan 2016 yeni objeler sunar: kalkan kapı ve çatı 

penceresi.  

 Kalkan kapı özellikle endüstriyel yapılar için 

tasarlanmıştır. 

 Çatı penceresi, pencereler yelpazesini tamamlamaktadır. 
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Kendi ParaObjeleriniz için önizleme 
ikonları  

ParaObjeleri kütüphaneye kaydettiğinizde, Allplan aynı tipteki 

ParaObjelere otomatik olarak aynı önizleme görünümünü atar. Bu 

ikonları değiştirebilmeniz olanağı bulunmasına rağmen, bu, uzun zaman 

ve efor gerektiriyordu. 

Örneğin, aşağıdaki resimdekiler yeni pencere ParaObjeleri için 

gösterilen ikonlardı: 
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Yeni versiyonu ile Allplan yeni bir olanak sağlamaktadır: yeni bir 

ParaObjeyi kütüphaneye kaydettiğiniz anda, Allplan ParaObjenin 

kendisinden bir önizleme ikonu oluşturur. 

 

Bu sayede, her ParaObje, kendi gerçek görüntüsü ile gösterilir. Kendi 

ParaObjelerinizi daha kolay seçebilirsiniz. 

 
 

Çatı  Penceresi ParaObjesi 
Yeni komutu Genel: Çatılar, Düzlemler, Kesitler modülünde (Oluştur 

alanı) bulabilirsiniz:  Çatı Penceresi ParaObjesi. Bu komutu 

kullanarak, dikdörtgensel çatı pencereleri için ParaObjeler 

oluşturabilirsiniz. 

Bu yeni komutu seçtiğinizde, Çatı Penceresi ParaObjesinin Özellikler 

paleti Elemanlar sekmesinde açılır ve kendi ParaObjenizi modellemeye 

başlayabilirsiniz. Gölgelik sekmesini kullanarak, çatı penceresine 

storlar veya tenteler ekleyebilirsiniz. 
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Çatı penceresi ParaObjelerini, dikdörtgensel çatı boşluklarına 

uygulayabilirsiniz. Diğer ParaObjeler gibi, Çatı Penceresi paraObjeleri 

tuta noktaları kullanılarak değiştirilebilirler. Elbette, parametreleri palet 

kullanarak da değiştirebilirsiniz. 

ParaObjelerinizi favori dosyaları olarak  Favori olarak kaydet tuşu 

ile kaydedebilirsiniz. Onları kütüphaneye de ekleyebilirsiniz. 

Çatı Penceresi paraObjelerinin metrajını mı almak istiyorsunuz? Çok 

kolay!  Raporlar aracını açın ve Çatı Pencereleri.rdlc 

dosyasını açın. Bu rapor çatı pencerelerini listeler (tipi açarak) ve 

bitmemiş boşluk ölçülerini gösterir (genişlik, uzunluk, alan). 
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Pencere ve kapı  ParaObjeleri için yeni 
parçalar 

ParaObjeleri  Pencere ParaObjesi ve  Kapı ParaObjesi 

komutlarını (Temel: Duvarlar, Boşluklar, Bileşenler modülü – 

Oluştur alanı) kullanarak oluşturduğunuzda, bir grup yeni parça 

arasından seçim yapabilirsiniz: 
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Yeni kapı  ParaObjesi 
Yeni ParaObjeyi  Kapı ParaObjesi komutu (Temel: Duvarlar, 

Boşluklar, Bileşenler modülü – Oluştur alanı) içerisinde bulabilirsiniz: 

 Kalkan kapı. 

 

Kalkan kapı paraObjelerinin metrajını mı almak istiyorsunuz? Çok 

kolay!  Raporlar komutunu açın ve örneğin, Kapılar 

(detaylı).rdlc. dosyasını seçin. 
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2B ve 3B’deki yüzey elemanları  
ParaObjeleri  Pencere ParaObjesi ve  Kapı ParaOBjesi 

komutlarını (Temel: Duvarlar, Boşluklar, Bileşenler modülü – 

Oluştur alanı) kullanarak oluşturuyorsanız, ParaObjelerin 2B ve 3B’de 

gösterimi için yüzey elemanlarını seçebilirsiniz.  Yüzeylere bir Tarama 

stili, bir Desen, bir Renk veya Stil alanı ataması yapabilirsiniz. 

Aşağıda entegre panjur ve denizlik içeren bir pencere ParaObjesi örneği 

bulacaksınız: 

Pencere ParaObjesinin paletinde Yüzey elemanları için 2B sunum ve 

3B sunum sekmelerindeki ayarlar: 
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Entegre denizlik ve panjurların yüzey elemanı ayarları: 
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Sonuç aşağıdaki gibi görünür: 
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Mimari ailedeki diğ er yeni özellikler 

Mimari eleman olarak kapı  açı lı ş ları  
Bir kapı açılış sembolünün kalem, çizgi tipi, renk veya katmanını 

değiştirmek istediğinizde, önceki versiyonlarda, akıllı sembolü yeniden 

yerleştirmeniz gerekmekteydi. 

Allplan 2016 kapı açılış sembollerini mimari elemanlar olarak 

değerlendirir. 

Çizgi veya yayı tıkladığınızda, Allplan elemanın tamamını seçer. 

Ardından tek bir aşamada, örneğin  Biçim Özellikleri 

Modifikasyonu aracını kullanarak değişiklikleri gerçekleştirebilirsiniz. 

Yay ve çizgiye farklı biçim özellikleri atamak isterseniz, ParaObjeleri 

kullanmanız gerekir. 

 

Not: Kapı açılışı için bir akıllı sembol kullandığınızda, Allplan 2016 – 

önceki versiyonlardaki gibi – akıllı sembollerin görünmeyen 

bileşenlerini değiştirmez. 
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Kütüphaneler 
Allplan içerisindeki kütüphane, mimarlara geniş ve 

kullanışlı bir obje yelpazesi sunmaktadır. Allplan 2016 

kütüphanesinde, ağaçlar, çalılar, çatı pencereleri ve kapılar 

gibi bir grup yeni obje bulacaksınız. Ek olarak, kütüphane 

kullanımını kolaylaştıracak şekilde, çeşitli objeleri 

yeniledik. Kütüphaneye yeni komut eklemelerinde de 

bulunduk. Örneğin, birden fazla eleman seçebilir ve bunları 

kütüphane içerisinde filtreleyip sıralayabilirsiniz. Bu yeni 

özellikler çalışmanızı daha verimli ve esnek hale 

getirecektir.  
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Kütüphanelerin genel yeni özellikleri 

Düz hiyerarş i 
Önceki versiyonlarda, Semboller, Akıllı semboller ve ParaObjeler 

farklı klasörlerde bulunuyorlardı. Kütüphane paletini açtıktan sonra, ilk 

olarak tipi belirlemeniz gerekiyordu. Ardından elemanı 

seçebiliyordunuz. Benzer şekilde, bir elemanı aramanız gerektiğinde de 

önce tipi seçmeniz gerektiğinden, arama, seçili olan tip ile 

sınırlandırılıyordu.  

Şimdi ise, hiyerarşide sadece bir seviye bulunmaktadır. Tipten bağımsız 

olarak, her kütüphane elemanı ayrı bir klasörde bulunabilir.  Artık, tüm 

eleman tipleri içerisinde doğrudan arama yapabilirsiniz. Allplan arama 

işlemine başladığınız klasör ve alt klasörlerinin tamamını tarayacaktır. 

Elemanların hangi tipte olduklarını kolaylıkla ayrıştırabilirsiniz. Sadece 

kütüphane elemanının tipini belirten ikona bir göz atın: 

  Sembol veya  Kaynaklar içeren sembol 

  Akıllı sembol veya  Kaynaklar içeren akıllı sembol 

  ParaObje 

 
 

Temel kurallar 

Aşağıdaki kurallar kütüphane paketi için geçerlidir: 

 Bir sembol ismi 70 karakter uzunluğunda olabilir. 

 Bir yol ismi 180 karakter uzunluğunda olabilir. 

 Aşağıdaki özel karakterleri kullanamazsınız: 

- / \ : “ ? *> < | 

 İstediğiniz kadar alt klasör oluşturabilirsiniz. Unutmayın: yol ismi 

180 karakteri aşmamalıdır. 
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Sıralama ve filtreleme 

 Filtre kullanarak, özel tipteki kütüphane elemanlarını (semboller, 

akıllı semboller, ParaObjeler) gösterip gizleyebilirsiniz.  

 Sıralama kriteri kullanarak, kütüphane elemanlarını alfabetik veya 

oluşturma tarihi ile sıralayabilirsiniz.  

 Boş klasörleri gizle ile, içerisinde eleman bulunmayan klasörlerin 

gizlenmesini sağlayabilirsiniz. Seçili durumdayken, ikon  

görünümünde ve basılı durumdadır.  
 

Katalog klasörleri yerine tekil dosyalar 
Semboller ve akıllı semboller katalog klasörlerinde depolanıyorlardı 

(ZSY veya OM*). Bu katalog klasörleri kapalı kutulardı. Yönetimi için 

özel komutlar kullanmanız gerekiyordu. Tekil dosyalar (*.SYM veya 

*.NMK) oluşturulması mümkün dahi olsa, bunlar istisnai idi.  

Allplan artık tüm kütüphane elemanlarını ayrı dosyalar olarak 

\Library klasörüne kaydeder: 

 Semboller *.SYM dosyaları olarak 

 Akıllı semboller *.NMK dosyaları olarak 

 ParaObjeler *.SMT dosyaları olarak 
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Kütüphane elemanları nı n yönetilmesi 
Artık, kütüphane elemanlarını ProjeRehberi içerisinden yönetmenize 

gerek kalmadı. Bu nedenle, artık gereksiz olan komutları çıkarttık. 

Benzer şekilde, sembol ve akıllı semboller için yol ayarları (  

Seçenekler – masaüstü ortamı – içerisine kaydet) gereksiz oldu. Bu 

nedenle, bu ayarlar da kaldırıldı. 

Kütüphane elemanları nı n kütüphane paletinde 
yönetilmesi 

Yeni klasörler ve gruplar oluşturmak ve kütüphane elemanları eklemek 

için, kütüphane paletinin alt bölümündeki araççubuğunu 

kullanabilirsiniz. 

Ek yönetim araçlarına erişmek için,  tuşunu tıklayın veya kısayol 

menüsünü açın. Seçili yola bağlı olarak, klasör ve kütüphane 

elemanlarını kopyalayabilir, ismini değiştirebilir, kesebilir veya 

silebilirsiniz. 

Ek olarak, doğrudan Windows Explorer içerisinde klasörler açabilirsiniz 

(Standart yol dışında bulunan klasörler hariç). 
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Windows Explorer içerisinde kütüphane elemanları nı n 
yönetimi 

Özellikle Kütüphane paletinde çok sayıda elemanın ismini değiştirmek, 

kopyalamak veya başka bir yere taşınmasını istediğinizde, her elemanı 

 veya kısayol menüsü kullanarak değiştirmek yerine bu işlemleri 

Windows Explorer içerisinde yapmak daha pratik olacaktır.  

Kütüphane elemanlarını Windows Explorer içerisinde 

yönetmek için 

1 Kütüphane paletini açın.  

2 Yolu seçin (Standart yolu seçemezsiniz).  

3 Değiştirmek istediğiniz klasöre gidin.  

4 Bu klasörü faenin sağ tuşu ile tıklayın. Kısayol menüsünden, 

Windows Explorer’ı Aç’ı seçin.  

Windows Explorer’da klasör açılır. 

5 Windows Explorer’da klasörü düzenleyin.  

6 Windows Explorer’ı kapatın. 

Kütüphane paleti değişiklikleri gösterecek şekilde güncellenir. Eğer 

eş zamanlı güncellenmediyse, bir üst klasörü açarak tazeleyin.  
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Kaynakları  ile sembeller ve akı llı  semboller 
Kaynaklar dahil seçeneğini değiştirilebilir sembolerin ve akıllı 

sembollerin  işaretini tıklayarak veya kısayol menüsünü açarak 

bulabilirsiniz (Ofis, Proje, özel ve Harici yollar içerisinde).  

Bu seçeneği, Allplan’ın kaynakları kütüphane elemanları ile birlikte mi 

kaydedeceğini, yoksa kaynakların aktif projeden mi kullanacağını 

belirlemek için kullanabilirsiniz.  

 Eğer Kaynaklar dahil seçeneği aktif değilse, Allplan kaynakları 

aktif projeden kullanır. 

 Eğer Kaynaklar dahil seçeneği aktifse, geçerli kaynakları 

kütüphane elemanına aktarır ve onlarla birlikte kaydeder. Sonuç 

olarak, kütüphane elemanı, farklı projelerde dahi çalışsanız, daima 

aynı görünecektir. Bu sayede, proje paydaşlarına, kendi kütüphane 

elemanlarınızı kaynakları ile iletebilirsiniz. 

Birden fazla elemanı tek defada seçip kaynakları aktarabilirsiniz.  

Kaynakları içeren kütüphane elemanlarının gösterimi için özel semboller 

bulunmaktadır. 

  Sembol veya  Kaynaklar içeren sembol 

  Akıllı Sembol veya  Kaynaklar içern akıllı sembol 

 

 
 

Programla gelen kütüphaneler 
Allplan ile gelen kütüphaneleri yeniden ayarladık ve yeniden 

yapılandırdık. Semboller, sağlanan tüm veriyi içeren ETC klasöründe 

bulunmaktadırlar. Bu nedenle, artık, STD klasöründe (büro standardı) 

içerisinde SYM klasörü bulunmamaktadır.  
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Yeni kütüphane elemanları  
Allplan ile gelen kütüphanelere pek çok yeni kütüphane elemanı 

eklendi: 

 Akdeniz ağaçları 

Her birinde 3 farklı ebat olan 5 yeni ağaç 

 Çalılar 

Üç farklı boyutta 

 Çatı pencereleri  

Pek çok çatı ışıklık penceresi ParaObje olarak kütüphaneye eklendi. 
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Geliş tirilen kütüphane elemanları  
Kütüphane elemanlarını revize ettik ve yeniden yapılandırdık. 

 Bir grup kütüphane elemanını, yükleme sürecini hızlandırmak için 

çıkarttık. Bu elemanlara hala Allplan Connect üzerinden 

erişebilirsiniz.  

 İş akışınızın verimini arttırmak için kütüphane elemanlarını yeniden 

yapılandırdık. 

 Önceki versiyonlardaki tüm kütüphane elemanlarına Allplan 

Connect üzerinden erişebilirsiniz. 

 Akıllı sembollerin kaynak ve tanımlamalarını revize ettik ve 

basitleştirdik. 
 

Akı llı  sembollerin tanı mlamaları  ve kaynakları  
Görünüşlerini değiştirmeyi kolaylaştırmak için akıllı sembollerin 

tanımlama ve kaynaklarını değiştirdik. Artık, çizgi renklerini hızla ve 

kolayca değiştirebilirsiniz. Aynısı 2B boyamakar ve 3B kaynaklar için 

de geçerlidir.  

Sonuç, uluslararası da kullanılabilecek Allplan içeriğidir.  

Aşağıdakileri değiştirdik: 

 Akıllı sembol kullanımını kolaylaştırdık. 2B için ve 3B için birer 

tabakaları var. Bu nedenle, çizim ölçeğinden bağımsızdırlar.  

 Akıllı sembollerin 2B’de ekrana getirilmesi için Standart katman ve 

Yerleşim formatı kullanılmaktadır.  
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 Esnek çalışabilmeniz ve çizim tipleri kullanabilmeniz için her 2B 

gösterim için tek bir stil alanı bulunmaktadır. 

 Allplan’ı ilk yüklediğinizde, akıllı semboller için yeni stil alanlarınız 

olacaktır.  

 Yükseltme yaptığınızda, Kurulum, yeni stil alanlarını otomatik 

olarak yüklemeyecek, bu sayede büro standardınızın üzerine kayıt 

yapılmayacağını garanti altına alacaktır. Yeni stil alanlarını daha 

sonradan ekleyebilirsiniz.  
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Yükseltme yaparken kendi kütüphane 
verinizin dönüş türülmesi 

Önceki bir Allplan versiyonunu Allplan 2016’a yükselttiğinizde, kendi 

oluşturduğunuz kütüphane kataloglarını ve akıllı sembol kütüphanelerini 

ototmatik olarak dönüştürerek, katalog dosyalarındaki değişimin (ZSY 

ve OM*) tutarlı olmasını ve sadece programla gelen kütüphane 

elemanları ile sınırlı olmamasını sağlar. 

ZSY katalog dosyalarındaki tüm kütüphane elemanları ayrı sembol 

dosyaları (isim.SYM) olur; her dosya orijinal sembolün ismini alır. 

Aynı işlem, OM* katalog dosyalarındaki akıllı sembollere de uygulanır: 

ayrı akıllı sembol (isim.NMK) dosyalarına dönüştürülürler; her 

dosyaya orijinal akıllı sembolün ismi verilir. 

ParaObjeler daima ayrı dosyalara olarak kaydediliyorlardı. Yükseltme 

işlemini gerçekleştirdiğinizde, sadece klasörlerin yerleri değiştirilecektir.  

Not: Orijinal sembol ve akıllı sembol katalogları kaybedilmezler. 

Yükseltme esnasında, program onları ayrı dosyalara böler. Ardından bir 

yedekleme dosyası olarak TMP\Library\bak klasörüne kaydeder. 

Zaman ve tarih, dosya ismine dahil edilirler.  

Kütüphane elemanlarının klasörlere dağıtılması, yola bağlıdır. Ofis 

yolundaki dağıtım Proje ve Özel yollardan farklılık gösterir. 
 



 

86 Yükseltme yaparken kendi kütüphane verinizin dönüştürülmesi Allplan 2016  

Ofis standardı ndaki kütüphaneler 
Ofis standardında bulunan kütüphaneler, bir bürodaki tüm çalışanlar 

tarafından kullanılır. Bu kataloglar genelde çok fazla sayıda eleman 

içerirken net bir strüktürleri bulunur. Bu sayede Kütüphane paletinde 

doğrudan erişebileceğiniz düz bir yapıdadır, strüktür neredeyse tamamen 

aynıdır. 

Akıllı sembol klasörleri aynı isme sahiptir. ParaObjeleri ve sembolleri 

_PARAOBJELER ve _SEMBOLLER klasörlerinde bulabilirsiniz. 
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Proje ve özel yollardaki kütüphaneler 
Proje ve Özel yollardaki kütüphaneler, genellikle büro 

standardındakinden daha az eleman içerirler. Bu yollardaki veri 

genellikle özel projeler için özelleştirilmiştir. 

Veri dönüşümünde, Allplan kütüphane elemanının tipinden bağımsız 

olarak, katalog dosyalarının içeriğini aynı isimle kaynaştırır. Örneğin, 

hem akıllı semboller hem de ParaObjeler için bir pencere klasörü 

bulunuyorsa, Allplan akıllı sembolleri ve ParaObjeleri tek bir yeni 

klasörde kaynaştırır ve ismine Pencereler der. 

 

Mevcut durum: Önceki versiyonlardaki semboller, akı llı  semboller v ParaObjeler 
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Yükseltme sonrası : 
A  Projenin tüm kütüphane klasörleri aynı  yerde  
B  Akı llı  semboller ve ParObjeler aynı  klasörde 

 



 

New Features in Allplan 2016-0 Kütüphaneler 89 
 

Harici yol 
Harici yol klasörü için önceki versiyonlarda tanımlamış olduğunuz 

yollar değişmeden kalır. Allplan 2016’da, tipinden bağımsız olarak 

herhangi bir kütüphane elemanını bu yola kaydedebilirsiniz.  
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Allplan 2015 kütüphaneleri 
Allplan 2016 gelen kütüphaneleri düzenledik ve yeniden yapılandırdık. 

Eğer Allplan 2015 kütüphanelerinden gelen semboller, akıllı semboller 

veya ParaObjeleri kullanmak isterseniz, bu elemanları, Almanca veya 

İngilizce isimleri ile ZIP dosyası olarak Allplan Connect’den 

indirebilirsiniz.  

Veriyi almak için Kütüphane paletinden Harici yolu kullanabilirsiniz. 

Allplan veri alımında, veriyi otomatik olarak dönüştürür. Ardından 

veriyi Harici yol klasöründen, Büro, Özel veya Proje klasörüne 

taşıyabilirsiniz. 

Not: Özellikle Allplan tüm sembol kütüphanelerini dönüştürürken, 

dönüştürme işlemi zaman alabilir. Allplan 2016 ile hangi sembol 

kütüphanelerini kullanmak istediğinizi biliyorsanız, bu veriyi Windows 

Explorer içerisinde seçip başka bi klasöre taşımanızı tavsiye ederiz.  

Daha fazla bilgiye Allplan yardım dosyalarından erişebilirsiniz. 
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Eğri Boyunca Kesit 
İlişkili görünüm ve kesitlerin aksine, eğriler boyunca alınan kesitlerin 

model verisinin kalıcı referansı bulunmamaktadır. Ayara bağlı olarak, 

kesit, ihtiyaç duyduğu bilgiyi modelden, örneğin bir çalışma ortamında 

bulunan diğer kullanıcıların iş akışlarını kesintiye uğratmadan elde eder. 

Bu sayede, modeli yüklemeksiniz, kesiti hareket ettirebilirsiniz. 
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Ne nası l gösterilecek 
Eğri Boyunca Kesit paleti, kesitte görünmesini istediğiniz elemanları 

seçebileceğiniz ek bir Filtre alanı sunar. Ek olarak, palette veya 3b 

modelde yapılan değişikliğin, kesiti otomatik olarak güncelleyip 

güncellemeyeceğini de tanımlayabilirsiniz. 

 

Eleman ekle/çıkart 

 Eleman ekle/çıkart ikonunu tıkladıktan sonra, kesitte görünmesini 

istemediğiniz eleöanları seçebilirsiniz. Açık bi çizim dosyasındaki 

herhangi bir elemanı seçebilirsiniz. 

İkonu yeniden tıkladığınızda, filtrelemiş olduğunuz elemanlar seçim 

renginde ekrana getirilir. Eğer bu elemanlar içerisinden kesite yeniden 

eklenmesini istedikleriniz varsa onları yeniden tıklayın. Birden fazla 

elemanı tek bir işlemle seçebilmek için  Parantez özelliğini 

kullanabilirsiniz. 

Çizim dosyaları 

Kesit için kullanmak istediğiniz çizim dosyalarını seçebilirsiniz. Tüm 

açık çizim dosyalarını ekrana getiren Çizim dosyası seç diyalog 

kutusunu ekrana getirmek için tıklayın. Kesit modifikasyonunda, açık 

olup olmamalarından bağımsız olarak, kesit için kullandığınız tüm çizim 

dosyalarını görebilirsiniz. 

İlişkili 

Bu seçimi seçerek, ilişkilendirilmiş bir kesit oluşturursunuz. Bu sebeple, 

kesit, palette yaptığınız değişiklikleri anında yansıtacak şekilde 

güncellenir. Bu, 3B modelde yapılan değişiklikler için de geçerlidir. 

Burada da, kesit, modifikasyon komutu seçilmeksizin güncellenecektir. 

Ancak yeni elemanlar oluşturduğunuzda, siz güncelleyene kadar kesit 

güncellenmeyecektir. 

İlişkili olmayan kesitler çizft çizgili görünüm çerçevesine sahiptirler 
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Ölçüler 
Eğri boyunca kesitleri sonradan ölçülendirmek için, yeni  Kesit 

Ölçülendir komutunu (  Köprü ve Mühendislik modülü - Oluştur 

alanı) kullanabilirsiniz. 

 

Bir kesitin çerçevesini tıklamanızdan sonra, adımlar  Yükseklik 

noktası ile aynıdır. Aşağıdaki farklar bulunmaktadır: 

 İlk noktanın tıklanması ölçü çizgisinin konumunu belirler. 

Eğer Referans noktasında sembol seçeneği aktif değilse, ilk nokta 

tüm diğer yükseklik noktalarının konumunu belirler. Yükseklik 

ölçülendirmesini daha sonra   Ölçü Çizgisi Taşı komutunu ölçü 

Çizgileri modülünden kullanarak değiştirebilirsiniz. 

 Allplan yükseklik ölçülendirmesinin referans noktasını kesitten alır. 

Notlar: 

 Yükseklik ölçülendirmesi oluştururken, genel ölçü çizgisi 

parametrelerini istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. İçerik 

araççubuğu çeşitli seçenekler sağlar. 

 Bir ölçü çizgisinin çift tıklanması Ölçü Çizgisi diyalog kutusunu 

açarak parametreleri değiştirebilmenizi sağlar. Bu durumda, diyalog 

kutusu Kasit/Nokta sekmesini de içerir. 

 Bir kesitin yükseklik ölçü çizgilerini değiştirmek için, Ölçü 

Çizgileri modülündeki pek çok aracı kullanabilirsiniz. Ölçü 

çizgisinin kısayol menüsünden komutları da kullanabilirsiniz. 

Örneğin,  Ölçü Noktası Ekle veya  Ölçü Noktası Sil 

komutlarını kullanabilirsiniz. 
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Mühendislik 
Aşağıda bulabileceğiniz yeni özellikler ve ggeliştirmelere ek olarak, 

mühendislik geliştirmesi uzunlukların inç ve feet olarak girilebilmesine 

odaklandı. ABD ülke paketini yüklediğinizde, ABD’de kullanılan 

standartları kullanmaya başlarsınız. 
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Tutma noktaları  kullanarak değ iş iklikler 
Allplan 2016 çubuk donatıların değiştirlebilmesi için, tutma noktaları 

kullanımında daha fazla seçenek sunmaktadır. Artık, çapı, liste 

kutusundan bir giriş seçerek değiştirebilirsiniz. 

Eğer  Nokta tutma noktaları mevcutsa, yerleşim çizgisine dik 

ölçüleri de değiştirebilirsiniz. Bu sayede büküm şeklini  Eleman 

Çekiştir komutu kullanmadan da değiştirebilirsiniz. 

Bir diğer yenilik, yerleşimin sadece belirli bir bölümünün 

değiştirilebilmesidir. Bu yeni bir yerleşim oluşturur. Büküm şeklini veya 

çapını değiştirdiğinizde, değiştirilen yerleşime yeni bir işaret numarası 

verilir. 
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Çubuk donatı  veri gönderimi 
 Seçenekler – Veri alama gönderme sayfasını kullanarak, 

Allplan’ın donatılar nasıl gönderebileceğini belirleyebilirsiniz. 

Donatı çubuklarını bir çift çizgi olarak gönder seçeneğini 

işaretlediğinizde, Allplan donatı çubuklarını gerçek sınırlarını kullanarak 

gönderir. Aksi takdirde, çubukların sadece merkez çizgilerinin verisi 

gönderilir. Noktalar olarak gösterilen kesişen donatılar daima gerçek 

sınırları ile gönderilirler. 

 

 
 

Sembol seçimi 
Bir  kesit için  Köprü, Mühendislik Bileşeni komutu veya bir  

şekillendirilmiş donatı ile seçim yaptığınızda, bu sembolü kütüphane 

paletinde bulabilirsiniz. Filtreler sadece 2B sembolleri içeren klasörleri 

görebilmeniz için önceden ayarlanmıştır. Herhangi bir klasörden sembol 

seçebilmek için, Harici yol klasörünü açın ve harici yolu istediğiniz 

klasöre ayarlayın. 
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İliş kili Görünümler 
Daha kolay kullanılabilmeleri için ilişkili görünüm ve kesitlerin çeşitli 

özelliklerinde düzenlemeler yaptık. Allplan 2016 ilişkili kesit ve 

dörünümlerde doğrudan obje değişikliği yapmanıza olanak sağlayan ilk 

versiyondur: artık, eşit objelerini değiştirmek için tutma noktaları 

kullanabilirsiniz. 
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Çizim dosyaları nı n istenmeyen 
bağ lanı ş ı  

Şu senaryoyu hayal edin: referanslama kullanarak çalışıyorsunuz ve 

ilişkili kesit ve görünümler oluşturdunuz ve donatı modeli de aynı çizim 

dosyası içerisinde. 3B modeli yükler yüklemez, Allplan donatı modelini 

otomatik olarak arkaplana yükler.  Bu, özellikle büyük projelerde 

bilgisayarınızda yavaşlamalara neden olabilir. 

Bu, istenmeyen çizim dosyası bağlamalarını bertaraf etmek için, 

Allplan, donatının bulunduğu bir çizim dosyasında ilişkili kesit ve 

görünümler oluştururken veya ilişikili görünüm ve kesitlerin bulunduğu 

bir çizim dosyasında donatı oluştururken, bir mesaj ekrana getirecektir. 
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Yazı  parametrelerinin değ iş tirilmesi 
 Görünüm ve Kesit Özellikleri Değiştir komutunu kullanırken, 

etiketlerin yazı parametrelerini de artık değiştirebilirsiniz. Yaptığınız 

değişikliklerin sonuçlarını eş zamanlı olarak ekranda görebilirsiniz. 
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Keşit gösterimi 
Vitrin araççubuğunda bulunan Kesit Gösterimi liste kutusu,  Kesim 

yolu kullanılarak oluşturulan mimari kesitlere ek olarak bir kesim çizgisi 

ile yerleştirilmiş ilişkili kesitleri listeler. 

 

Model verisini kesit objesi içerisinde ekrana getirmek için, aşağıdaki 

seçenekleriniz bulunmaktadır: 

 Vitrin araççubuğundan Kesit Gösterimi liste kutusunu açın ve kesit 

tanımlayıcısını tıklayın. 

 Vitrin araççubuğundaki Kesit Gösterimi liste kutusunu açın ve Seç’i 

tıklayıp kesit tanımlayıcısını seçin. 

Kesit gösterimini yeniden kapatmak için, gerekli vitrin araççubuğundan 

Kesit Gösterimi liste kutusunu açın ve  Kapat’ı tıklayın. 
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