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Hoşgeldiniz 
Değerli kullanıcımız, 

Allplan 2017 birlikte çalışmak için en uygun araçtır.  

Bu yazılım planlama için kesinlik, hassasiyet ve güve-
nilirlikte benzersizdir. Fakat hepsi bu değil. Allplan 
2017 maliyet yönetimi, bina yönetimi ve bim+ kullana-
rak model koordinasyonu sağlayan açık bir sistemin 
parçası olarak BIM’i destekler.  

Allplan 2017 ile, yapı endüstrisinde disiplinler arası 
işbirliği için yeni standartları belirliyoruz. Proje pay-
daşlarınız farklı yazılımlar kullanıyor olsa bile, Allplan 
2017 projenizin her detayını bim+ platformu kullanarak 
koordine edebilmenizi sağlar. Allplan 2017 merkezi 
görev yönetiminden yeni modelleme seçeneklerine, 
pafta oluşturma ve otomasyonundan pek çok gelişti-
rilmiş detaya, Allplan’ı bu güne kadarki en tutarlı ve 
kullanıcı dostu hale getiren yeniliklerle gelmektedir. 

Size çalışmalarınızda başarılar diliyoruz! 

Allplan GmbH 
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İşbirliği 
Allplan 2017 BIM projelerinde proje paydaşları ile iş-
birliğinde yeni standartları belirliyor. 
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BIM görev yönetimi – şimdi doğrudan 
Allplan içerisinde 

Projeleri BIM-uyumlu bir yöntemle ele aldığınızda, tüm proje 
paydaşlarının tam olarak ne yapmaları gerektiğini bilmelerini is-
tersiniz. Görevlerin oluşturulma, alınma ve düzenlenme süreci, 
BIM iş akışının döngüsel veri takasını, özel modellerin takası ve 
detaylanırılması ve koordinasyon modelinin güncellenmesi sü-
reçlerini yansıtır. Bu süreç, her projede, tüm katılımcıları içerecek 
şekilde aynı kalır. 

Bu nedenle, siz ve proje paydaşlarınızın görev yönetimini kolay 
ve hızlı sağlayacak görev yönetimi araçlarına ihtiyacınız vardır. 
Bunun için, bim+ görev panosunu Allplan içerisine bir palet olarak 
entegre ettik.  

 

Allplan içerisindeki görev panosu, açık BIM platformu bim+ ile 
doğrudan bağlıdır. bim+ kullanarak, Allplan’dan ve diğer Open-
BIM çözümlerinden gelen model verisini görebilir, analiz edebilir 
ve paylaşabilirsiniz. Görsel kontroller veya çakışma kontrolleri 
kullanarak, BIM yöneticisi belirsiz durumları veya planlama hata-
larını kısa sürede tespit edebilir ve her soruna ayrı bir proje pay-
daşını atayabilir. bim+ ve Allplan etkileşimli olduğundan, yeni 
görevleri eş zamanlı olarak Allplan içindeki görev panosunda 
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görebilirsiniz. Ek olarak, uzun açıklamalı tanımlamaları, zaman 
alan aramaları ve yanlış anlamaları ortadan kaldıracak şekilde, 
görevleri sadece söz konusu objelerle bağlamak değil, onlara ek 
dosyalar atamak veya web bağlantıları kurmak gibi özellikleri de 
kullanabilirsiniz. Konu gereği olan objeler ise, planlama modelinde 
işaretlenirler. 

Bir görev tamamlandıktan sonra, statüsünü doğrudan Allplan 
içerisinde Çözüldü olarak ayarlayabilir ve değişen model verisini 
bim+ içerisine gönderebilirsiniz. BIM koordinatörü eş zamanlı 
olarak neyin değiştiğini görebilir ve tüm diğer proje paydaşları 
yeni planlama statüsüne erişim elde ederler. Allplan kullanmayan 
iş ortakları, görevlerini bir E-Posta ile BCF dosyası olarak alırlar. 

Bim+ ve Allplan görev panosu sayesinde farklı ekipler gerçek 
zamanlı olarak iletişim kurabilirler. Görevlerin objeler ile bağlan-
ması sayesinde bir projeye dahil herkes, kolaylıkla ve hızla bilgi 
alış verişi sağlayabilirler. Tüm proje paydaşları açık görevleri tek 
hamlede görebilirler. Ek olarak, tüm sorunlar ve çözümleri şeffaf-
lığı arttıracak şekilde dokümante edilirler. 

Not: Allplan GmbH tarafından sağlanan web hizmeti bim+ ile ilgili 
bilgiyi, bim+ web sitsinde (https://www.bimplus.net) ve bim+ için 
online 
(https://doc.bimplus.net/pages/viewpage.action?pageId=2025171
3) kullanım dokümanında bulabilirsiniz. En son sürümlere ulaş-
mak için, bim+ içerisinde oturum açmanız gerekmektedir. 

Not: Projelerin BIM uyumlu şekilde hayata geçirilmesi ile ilgili 
detaylı bilgiyi PDF formatındaki Allplan BIM Compendium içeri-
sinde bulabilirsiniz. Ücretsiz Allplan BIM Compendium’u indirmek 
için, Allplan web sitesine 
(https://www.allplan.com/en/campaigns/bim-guideline.html) gidin 
veya, Allplan Connect kayıtlı kullanıcısı iseniz, Allplan Connect 
servis portalından (https://connect.allplan.com) - Training - Do-
cumentation) bölümünden indirin. 
 

https://www.bimplus.net/
https://doc.bimplus.net/pages/viewpage.action?pageId=20251713
https://doc.bimplus.net/pages/viewpage.action?pageId=20251713
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"Görev Panosu" paleti 

Görev Panosu paletini kullanarak, yüklü Allplan projeleri ile ilgili 
bim+ görevlerini doğrudan Allplan içerisinde görebilirisiniz. Ek 
olarak, bu paleti yeni görevler oluşturmak veya görevler ile ilgili 
detaylı bilgiyi Detaylar paletinde düzenlemek için açabilirsiniz. 
Aynı zamanda görevleri BCF formatında alabilir veya gönderebilir 
veya tüm görev listesini doğrudan Allplan içerisinden bir Excel 
tablosu olarak gönderebilirsiniz. 

 

Görevler alanına gidin ve görev listesi içerisinden bu görev için 
paletin Önizleme alanında ve Allplan’da aktif durumdaki vitrinde 
kaydedilmiş planlama modeli görünümünü göstermek için bir gö-
rev seçin. 

Eğer planlama modelini düzenlerken görünümü değiştirdiyseniz, 

önizleme alanının sol alt köşesinden  Projeksiyon ayarla 
tuşunu kullanın. Alternatif olarak, doğrudan önizlemeyi tıklayın. 
Allplan eş zamanlı olarak bu görev için kaydedilmiş planlama 
modeli görünümünü aktif vitrinde ekrana getirir. 

Önizlemede noktalar görürsünüz. Bu noktalar, görevleri ve objele-
ri görsel olarak ilişkilendiren işaretleyicilerdir. 
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Görev listesinin Öncelik kolonu her görevin öncelik derecesini 
belirtir. Bu Öncelik oranını bir görev ile ilgili tüm diğer bilgileri 
bulup düzenleyebileceğiniz Detaylar paletinde düzenleyebilirsiniz. 

Detaylar paletini açmak için, görev listesine gidin ve bir görevin 
sağındaki kolonu tıklayın veya görevin kendisini çift tıklayın. 

Not: Allplan yardım içerisinde; "Task Board" paleti ile ilgili detaylı 
bilgi bulabilirsiniz. 
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"Görev Panosunun" "Detaylar" paleti 

Görev Panosu paletinde bir görevin görev listesinin içerisindeki 
sağ kolonunu tıkladığınızda veya görevin kendisini çift tıkladığı-
nızda, Detaylar paleti, bu görevle ilgili tüm detayları ekrana ge-
tirmek üzere açılır. 

Paletin üst bölümü yapı modelinin aktif vitrindeki görünümünün 

kontrolü ile ilgili araçlar içermektedir:  Projeksiyon Ayarla bu 

görev için bina modelinin kaydedilmiş görünümümü ayarlar;  
Projeksiyon Kaydet aktif vitrindeki görünümü bu görev için kay-
deder. 

Eğer odağın tekil elemanlar üzerinde olmasını istiyorsanız, bu 
elemanları seçim renginde ekrana getirerek işaretleyebilirsiniz. 

Bunu yapmak için,  Eleman Seçin-Seçimi Temizleyin iko-
nunu tıklayın ve gerekli elemanları vitrinde tıklayın. Son olarak, 
onaylamak için farenin sağ tuşunu tıklayın. İkonun sol tarafına 
baktığınızda, kaç adet eleman işaretlediğinizi görebilirsiniz. 

 

Aşağı bölümde görevin ismi ve numarası, görevi kimin oluşturdu-
ğu ve tarihi gibi çeşitli detayları bulabilirsiniz. Ek olarak, görevin 
en son değiştirildiği tarih bilgisine de erişebilirsiniz. Bu göreve, 

E-Posta olarak gönderebileceğiniz bir link de (  Köprü Oluş-
tur), atayabilirsiniz. Eğer isterseniz, bir görevi silebilirsiniz.  

(  Görevi Sil): 

 

Palet, görev hakkında daha da fazla bilgi barındırır. Örneğin, So-
rumlu kişi görevi düzenlemek ile ilgili sorumlu kişidir ve E-Posta 
CC adreslerindeki tüm katılımcılar otomatik olarak, görevin kay-
dedilmesi durumunda e-postalar alırlar. 
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Öncelik oranı için ayar, Gorev Panosu paletinde bulunan görev 
listesi kolonundaki aynı isimli girişi kontrol eder. 

 

Ek olarak, bir göreve notlar (  Yorum) veya dosyalar (  Ataş-

man) veya web linkleri (  Köprü) ekleyebilirsiniz. 

 

Önemli! 
Bir görev girdiğinizde veya değiştirdiğinizde, program siz Kaydet 
tuşuna basana kadar kayıt işlemi yapmaz! 

 

Not: Allplan yardım içerisinde; "Details" paleti ile ilgili detaylı bilgi 
bulabilirsiniz. 
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Arayüzler 

AutoCAD ACIS verisi gönderimi ve alımı 

Allplan içerisindeki DWG arayüzlerini Allplan verisini AutoCAD‘ 
ACIS’e ve bu verileri Allplan’a aktarmak için kullanabilirsiniz. 

Bu arayüz Allplan Parasolid objeleri (eğrileri ile birlikte) ve Allplan 
mimari elemanları gönderir. Veri AutoCAD’e alındıktan sonra, 
mimari elemanları 3D volume solids olurlar; artık çok yüzlü ağlar 
değildirler. Bu hacim katıların geometrilerini AutoCAD içerisinde 
düzenleyebilirsiniz. Avantajlar aşağıdadır: 

 Model daha iyidir, 
zira üzerinde boşluklar bulunan katı objeler ve mimari ele-
manlar, artık yüzey modeli olarak alınmazlar ve üçgenselleş-
meye tabi tutulmazlar.  

 2D paftalar daha iyidir, 
zira üzerinde boşluklar bulunan katı objeler ve mimari ele-
manlar, artık otomatik olarak boyanan AutoCAD özel katı mo-
deller olmayacaktır. 

AutoCAD ACIS solidlerini Allplan’a aldığınızda ise, bu objeler 
Allplan Parasolid 3B objeleri olurlar ve artık üçgenselleşme ol-
madan okunabilirler. Yay ve eğriler değişmeden kalırlar ve objeler 
çokgenselleştirilmezler.  

 

Şekil.: Allplan 2017 ve Allplan 2016 içerisine yeniden alınan elemanlar 
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MicroStation V8 verisi gönderimi 

Emperyal birimlerden kaynaklanan yeni gereksinimleri karşılamak 
için veri gönderme komutunu geliştirdik. Bu geliştirmeler sadece 
MicroStation V8 [ ODA v4.01 ] ayarları için geçerlidir: 

 Genel Ayarlar sekmesi uzunluk verisi ayarlarını otomatik ola-
rak Seçenekler – Masaüstü Ortamı sayfasından (veya du-
rum çubuğundan) alınır. Uzunluk birimini bu diyalog kutu-
sundan değiştiremezsiniz. 

 Ek mesafe alanı da uzunluk birimini genel ayarlardan alarak 
bu birimi veri giriş kutusunda ekrana getirir.  

 MicroStation V8 [ ODA v4.01 ]-özel sekmesi de uzunluk 
birimini genel ayarlardan okur. 

 Altbirim’i ayarlarken, sadece Ana birim’e eşit veya daha dü-
şük olan birimleri seçebilirsiniz. 
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 Seed ve RSC ayarlarını tanımlamak için,  İleri Kaynak 
Yönetimi ni kullanın. Allplan aktif seçili Seed dosyasını Kay-
nak Tanımlama Verileri ekrana getirir.  

 Renk tanımlama dosyalarını, basım stili tanımlama dosyaları-
nı, RSC dosyalarını ve Seed dosyalarını tek bir sekmede ta-
nımlamak için İleri Kaynak Yönetimi diyalog kutusunu ve 
Kaynaklar sekmesini açın. 

 

Rhino verisi gönderimi ve alımı 

Eğrilerle oluşturulan 3B yüzeyler ve 3B objeler almak ve gönder-

mek için  Rhino Verisi Gönder ve  Rhino Verisi Al ko-
mutlarını kullanabilirsiniz. Bu versiyonla, eğriler oldukları gibi ko-
runur ve çokgen çarçalara ayrılmazlar.  
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IFC 4 verisi gönderimi 

Allplan IFC verisi gönderiminde iki araç sunar: IFC4 Verisi 

Gönder ve  IFC Verisi Gönder. Bu komutlara Dosya menüsü 
– Veri Gönder içersinden erişebilirsiniz. 

 

IFC4 bir sonraki IFC standardı olacaktır. Veriyi IFC4 formatında 
gönderen IFC4 Verisi Gönder komutu, en son teknolojiyi kullanır. 
Bu komutu gelecekteki IFC formatları için kullanabilirsiniz.  

Bu komutun kullanım arayüzü temel olarak  IFC Verisi Gön-
der komutu ile aynıdır. Ancak, fonksiyonları arasında bazı farklı-
lıklar bulunmaktadır.  

Not: IFC 4 tüm yazılımlarda okunamaz. Bu nedenle, bir projede 
IFC4 özellikle talep edilmediği sürece IFC 2x3 formatını kullan-
maya devam etmenizi tavsiye ederiz.  
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       Farklar 
 

  IFC4 Verisi Gönder   IFC Verisi Gönder 

Dosya Formatları IFC 4, IFC XML 4,             
IFC 2X3, IFC XML 2x3 

IFC 2X3, IFC XML 2x3 

   

Koordinat ve uzunluk parametreleri 

Alanı 

  

Birim Sabit Değişken 

Boyutlandırma faktörü Hayır Evet 

Ek öteleme Hayır Evet 

   

Veri gönderim seçenekleri alanı   

Sertifikalı CV2.0 veri gönderimi Hayır Evet 

Saklı katmanları transfer etme Hayır Evet 

Strüktürel Analiz Görünümü Hayır Evet 

   

Transfer Edilecek Elemanlar alanı   

Kaplamalar Hayır Evet 

2D Elemanlar Hayır Evet 

Donatı Hayır Evet 

Precast Elemanları (FTW) Hayır Evet 

DAM Hayır Evet 

   

Allplan’dan   

IFC ObjectType niteliği analizleri Hayır Evet 

BaseQuantities hesaplaması Hayır Evet 
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IFC-uyumlu proje şablonları 

IFC formatı (Industry Foundation Classes) yapı endüstrisinde 
proje paydaşları arasında proje verisinin değiş tokuşu için popüler 
bir formattır.  

BIM metoduyla üst uyumda olabilmesi için proje şablonlarının 
bina strüktürü yapılarını IFC standartları ile uyumlu olacak şekilde 
revize ettik. Yani, Allplan kullanmayan tüm proje paydaşları ile 
iletişim için ihtiyaç duyduğunuz herşeye sahipsiniz.  
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Modelleme 
Allplan 2017 modelleme ve pafta oluşturmayı en uy-
gun ve verimli hale getirdi.  
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Modellemede tutarlı iş akışı 

Pek çok modelleme komutu için iş akışlarını optimize ettik: 

 İş akışı yöntemleri ve diyalog kutuları <Ürün ile ilgili diyalog 
kutuları ile benzer hale getirildi. Bu, aşağıdaki komutlara uy-
gulandı: 

-  Loft  

-  Tarama Yolu  

-  Yol Boyunca Extrude Et  

-  3B Elemanları Yuvarla  

-  3B Elemanları Pahla  

-  Kenar Mesafesini Değiştir  

-  Elemanları Dönüştür  

 Uygula tuşunu kaldırdık. Allplan geçerli seçeneklerle objenin 
önizlemesini gerçek zamanlı ekrana getirir. Bu seçenekleri, 
objeyi ESC tuşuna basarak tamamlayana kadar değiştirebilir-
siniz. 
Sonuçtan memnun değilseniz, başlangıç durumuna dönmek 

için  Geri Al tuşunu kullanın. 

      

Yol Boyunca Etrude Et – Yeni diyalog kutusu ve eski diyalog kutusu 

  Yol Boyunca Extrude Et veya  Döndür, gibi komutları 
karmaşık geometrilere uyguladığınızda, Allplan söz konusu 
geometri için en uygun seçeneği bulur ve bitmiş modeli gös-
termek için kullanır.... oluşturulamadı gibi mesajlar geçmişte 
kaldı. 
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Loft 

 Loft komutunu kullanarak, profillerin başlangıç noktalarını 
değiştirebilir ve bu sayede düz veya burulmuş objeler modelleye-
bilirsiniz.  

     

 

Not: Dikdörtgen veya çokgenler için, noktaları girdiğiniz sıralama 
önemlidir. Çemberler için başlangıç noktası daima 90 derecedir 

ve nokta girişleri saat yönünün tersinde yapılır. Eğer  Loft 
komutu ile oluşturduğunuz sonuç, başlangıç noktasını değiştir-
menize rağmen istediğiniz gibi değilse, konturlarda gerçekleştir-
miş olduğunuz nokta girişi sıralamanızı değiştiriniz. Eğer sonuç 

halen tatminkar değilse, Loft kullanmadan önce  Kopyalama-
dan Aynala komutunu profillerden biri için uygulamayı deneyiniz. 
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Yol Boyunca Extrude Et 

 Yol Boyunca Extrude Et komutunun, yolun profile temas 
etmesi veya profille ortak bir noktaya sahip olması artık gerek-
memektedir. 

    

 

Bir merkezi eğri çizgi üzerinde çemberlerin yürütülmesi 
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3B Elemnları Yuvarla, 3B Elemanları Pahla 

Artık  3B Elemanları Yuvarla ve  3B Elemları Pahla ko-
mutları Tüm kenarlar seçeneğine ek olarak Bağlanyıcı kenarlar 
seçeneğini de sunmaktadır.  

Eğer Bağlayıcı Kenarlar aktifse, Allplan eğri objelerin teğetsel 
bağlantılı kenarlarını da yuvarlar veya pah uygular. Bu, köşeler 
için geçerli değildir. 

Aşağıda başlangıç eğri objeyi bulabilirsiniz: 

 

Eğer Bağlayıcı Kenarlar aktif değilse, Allplan sadece tıkladığınız 
eğriyi yuvarlar veya pahlar: 
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Eğer Bağlayıcı Kenarlar aktifse, Allplan eğrileri teğetsel uzama 
çizgilerini de dahil ederek yuvarlar veya pahlar: 

 

 

Kenar Mesafesini Değiştir 

 Kenar Mesafesini Değiştir komutunu bir kaç alanda geliştir-
dik:  

 Bu versiyonla birlikte  Doğrusal Deformasyon ve  
Bükülme Deformasyon arasında tercih yapabilirsiniz.  
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 Doğrusal biçimlendirme eğriler tarafından tanımlanan genel 3B 
elemanlar için kullanılabilir.  

 Eğrisel biçimlendirme hem 3B elemanlar hem de genel 3B 
elemanlar için kullanılabilir.  

 Şimdi tek bir kenar da seçebilirsiniz  

 Ama farklı biçimlerdeki eğrisel elemanları da düzenleyebilirsi-
niz.  
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Eleman çekiştirme ve diğer genel komutlar 

Önceki versiyonlarda sadece 3B objelere uygulayabileceğiniz pek 
çok komut, artık genel 3B objeler ve eğrilerce belirlenen 3B yü-
zeylere de uygulanabilir. 

Bu bölüm size en önemli yeniliklerle ilgili bilgi sunmaktadır: 

 Kullanıcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda,  Eleman 
Çekiştir komutunu eğrilerce tanımlanan genel 3B objelere de 
uygulayabilirsiniz.  

 

  Ölçüm komutu ile, genel 3B objelerin hacimlerini de ölçe-
bilirsiniz.  
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 3b eğri çizgiler üzerinde ve 3B objelerin ve 3B yüzeylerin ke-
narları üzerinde bölüntü noktalarını gösterebilirsiniz. 

 

 3B objeler ve 3B yüzeylere müdahale etmek için tutma nokta-
ları kullanabilirsiniz.  

 3D eğrileri değiştirmek için doğrudan obje modifikasyonunu 
kullanabilirsiniz. 

 

 NURBS objelerinin saklı çizgi veya kesit görüntüsü hesapla-
maları, NURBS eğrileri üretirler. 

 Eğrilerle tanımlanan 3B obje veya 3B yüzeyleri Rhino’ya 
gönderip alabilirsiniz. 
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Herhangibir 3B objenin kullanıcı tanımlı 
mimari eleman olması 

Önceki versiyonlar da, sadece çokgensel 3B objeler kullanıcı 
tanımlı mimari elemanlara dönüştürülebiliyordu. Bu versiyonla 
beraber, herhangi bir 3B objeyi kullanıcı tanımlı mimari objeye 
dönüştürebilirsiniz. Eğriler veya çokgenlerle tanımlanmış objeleri 
de kullanabilirsiniz. Bu sayede, „gerçek“ eğrilerle tanımlanmış 
mimari bileşenler ilk defa kullanılabilir haldedirler. 

Bu yeni özellikler sayesinde, kullanıcı tanımlı mimari elemanları 
planlarda ve cephelerde görerek (bakınız "Plan görünümü" Sayfa 
29) bu görünümlerde çalışabilirsiniz. Ek olarak, kullanıcı tanımlı 
mimari elemanlar etiketlenebilir ve raporlarda metraj analiz edile-
bilirler (bakınız "Dönüştürülmüş kullanıcı tanımlı mimari elemanla-
rın analiz edilmesi" sayfa 38). 

Önceki versiyonlar çokgensel elemanları sadece plan görünümü 
adaptasyonu yapmadan dönüştürebiliyordu. 

Dönüştürme sırasında Allplan 3B objelere atamış olduğunuz her-
hangi geometrik nitelikleri (örneğin tarama veya yüzeyin dolgu 
rengi gibi) koruyacak ve kullanıcı tanımlı mimari elemanların plan 
gösterimleri için kullanabilecektir. Aynısı "boş" yüzey elemanları 
için de geçerlidir. Allplan bunları da daha sonradan bir tarama, 
desen veya boyama atayabilmeniz için koruyacaktır. Bu sayede, 
bu işlemi, elemanları dönüştürmeden önce yapmış olmanıza ge-
rek kalmamktadır. 

IFC verisi gönderimine hazırlık olarak Allplan otomatik olarak 
IFCObjectType niteliğini dönüştürülen kullanıcı tanımlı mimari 
elemanlara atayacaktır. Bu sayede IFC verisini göndermeden 
önce uygun nitelik tipi atamasını kullanıcı tanımlı mimari objeye 
yapabilirsiniz. Örneğin, bir kolon IFCColumn tipini alırken model-
lenmiş bir duvar IFCWall tipini alabilir.  

Kullanıcı tanımlı mimari elemanları kolonlar gibi ayrı elemanları 
tanımlamak için kullanabilirsiniz.  
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Kullanıcı Tanımlı Mimari Elemanlar ve dönüştürülen kullanıcı 
tanımlı mimari elemanlar 

 Kullanıcı Tanımlı Mimari Eleman komutu kullanarak oluş-

turduğunuz kullanıcı tanımlı mimari elemanlar  Eleman Dö-
nüştür – 3B Objeden > K-T Elemana komutu ile dönüştürdüğü-
nüz kullanıcı tanımlı mimari objelerden farklılıklar gösterir. İşleri 
sizin için kolaylaştırmak için, aşağıdaki bölümlerde bu elemanlar-
dan kullanıcı tanımlı mimari elemanlar ve dönüştürülmüş kullanıcı 
tanımlı mimari elemanlar olarak bahsedilmektedir.  
 

Kullancı Tanımlı Mimari Elemanlar 

Allplan’da  Kullanıcı Tanımlı Mimari Eleman komutunu kul-
lanarak kullanıcı tanımlı mimari elemanlar oluşturabiliyordunuz. 
Bu mimari elemanlar daima çokgen bazlı olurlar. Bunları standart 
ve özel düzlem çiftleri ile ilişkilendirip, Malzeme ve İşçilik gibi 
mimari nitelikler de ekliye bilirsiniz.  

 Kullanıcı Tanımlı Mimari Elemanlarda Boşluk komutunu 
kullanarak bu elemanlarda boşluklar açabilirsiniz.  
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Dönüştürülen kullanıcı tanımlı mimari elemanlar 
için ek seçenekler 

Önceki versiyonlarda, sadece çokgenlerden oluşan 3B katı obje-
leri kullanıcı tanımlı mimari elemanlara dönüştürebiliyordunuz. Bu 

kullanıcı tanımlı mimari elemanlar aynı  Kullanıcı Tanımlı 
Mimari Eleman komutu ile oluşturulanlar gibi davranıyorlardı; 
ancak, onları düzlemlere bağlayamıyordunuz. 

 Eleman Dönüştür – 3B Objeden > K-T Elemana komutu ile, 
herhangi bir 3B objeyi kullanıcı tanımlı mimari elemana dönüştü-
rebilirsiniz. Eğrilerle tanımlanan genel 3B objeleri de dönüştürebi-
lirsiniz.  

Dönüştürülen kullanıcı tanımlı mimari objeleri plan görünümünde, 
mimari yüzey gösterim yöntemleri ile ekrana getirebilirsiniz. Bu 
plan görünümünü kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirebi-
lirsiniz. Dönüştürülmüş kullanıcı tanımlı mimari elemanları, gele-
neksel kullanıcı tanımlı mimari elemanlar gibi etiketleyebilirsiniz. 
Ek olarak, dönüştürülmüş kullanıcı tanımlı mimari elemanları ra-
porlarda metraj analiz yapabilirsiniz. 

Dönüştürme işleminde Allplan 3B objenin tüm geometrik ve mi-
mari niteliklerini korur.  

Dönüştürülmüş kullanıcı tanımlı mimari elemanları düzenlemek 
için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz: 

  Nokta/Eleman Çekiştir  

 Aşağıdaki Boolean fonksiyonları 

-  Birleştir 

-  Kesişimden Hacim Oluştur 

-  Obje Çıkar ve Sil 

-  Çıkart Bırak 

-  Ara Hacim Sil  

Mimari nitelikleri atamak veya değiştirmek için  Mimari Özel-
likleri Değiştir komutunu kullanabilirsiniz. 

 Kullanıcı Tanımlı Mimari Eleman komutu ile oluşturulan 
geleneksel kullanıcı tanımlı mimari elemanların aksine, bu ele-
manlar aşağıdaki komutlar kullanılarak düzenlenemezler: 
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  K-T Mimari Elemanlarda Boşluk  

  K-T Mimari Eleman Tanımla-Değiştir  

  K-T Mimari Elemanlarda Boşluk Tanımla-Değiştir  

Dönüştürülmüş kullanıcı tanımlı mimari elemanlar, düzelemlerle 
ilişkilendirilemezler.  

Artık tüm 3B elemanların kısayollarında 3B’den KT elemanlara 
komutunu bulabilirsiniz. 
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Dönüştürülmüş kullanıcı tanımlı mimari elemanlar oluşturulması 

Dönüştürülmüş bir kullanıcı tanımlı mimari eleman oluşturmak için 
aşağıdakileri yapın: 

 Gerekli 3B objeleri modelleyerek başlayın; 3B Modelleme 
modülündeki tüm araçları kullanabilirsiniz.  

 Bir veya daha fazla 3B objeyi kullanıcı tanımlı mimari eleman-
lara dönüştürün.  
Bunu yapmak için, 3B Objeden – K-T Elemana komutunu 
kullanabilirsiniz. Bu seçeneği objenin kısayol menüsünde veya 

 Eleman Dönüştür komutu içerisinde bulabilirsiniz.  

 Mimari-özel plan görünümünü "Kullanıcı Tanımlı Mimari Ele-
man " paletinde (sayfa 30) bulunan ayarları kullanarak düzen-
leyin.  
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Plan Görünümü 

Karmaşık bir 3B objenin planda gösterimi sırasında, pek çok is-
tenmeyen kenar, çizgi ve eğrisel sınır çizgileri görürsünüz. Kar-
maşık olmasının yanısıra, bu mimarların istediği bir görünüm de-
ğildir. Elbette her görünüm için ilişkili bir plan görünümü oluştura-
bilirsiniz ancak bu oldukça zaman kaybına neden olur.  

Bir 3B objeyi bir kullanıcı tanımlı mimari elemana dönüştürdükten 
sonra, plan görünümünde nasıl görüneceğini kontrol etmek için 
bazı kriterler kullanabilirsiniz. Artık, bu plan görünümü doğrudan 
paftaya yerleştirebilirsiniz. 

Kullanıcı Tanımlı Mimari Eleman paletini açmak için dönüştü-
rülmüş kullanıcı tanımlı mimari elemanı farenin sol tuşu ile çift 
tıklayın. Alternatif olarak, kısayol menüsünden Özellikler‘i tıkla-
yın.  

Bu paleti kullanarak, Allplan’ın planda göstereceği kesit konumu-
nu tanımlayabilirsiniz. Eğer isterseniz, her zaman olduğu gibi 
yüzey elemanları (tarama, desen, boyama, alan stili) ataması 
yapabilirsiniz. Kesit çizgisi kalın çizgi olarak ekrana getirilebilir. Ek 
olarak, kesit düzleminin altında ve üstünde kalan görünür ve saklı 
çizgilerin ekrana nasıl getirilebileceklerini belirleyebilirsiniz. 

 

Şekil.: İki metreden kesilmiş bir kullanıcı tanımlı mimari elemanın plan ve izometrik 
görünümleri 
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"Kullanıcı tanımlı mimari eleman " paleti 

Kullanıcı tanımlı mimari eleman paletini kullanarak, kullanıcı 
tanımlı mimari elemanlara dönüştürdüğünüz objelerin planda 
nasıl görünmelerini istediğinizi tanımlayabilirsiniz.  

Kullanıcı tanımlı mimari eleman paletini açmak için, dönüştü-
rülmüş kullanıcı tanımlı mimari elemanı çift tıklayın. Alternatif 
olarak, sağ tuşla tıklayın ve kısayol menüsünden Özellikler 
seçneğini işaretleyin. 
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Eleman Sekmesi 

 

Kesit Yolu 

Kesit Yüksekliği 

Allplan’ın elemanları plan görünümünde kesmesini istediğiniz 
yüksekliği tanımlayın.  
Bu düzlemin bir önizlemesini animasyon ve izometrik görünüm-
lerde görebilirsiniz. 
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Yükseklik Elemandan 

Bu, standart olarak aktif olan seçenektir. Bu seçeneği kapatarak, 
kesit yüksekliğinin objenin üzerinde veya altında olmasını sağla-
yabilirsiniz. Bu sayede, elemanın bölümlerinin kesitte ekrana geti-
rilmesini engelleyebilirsiniz. 

Örneğin: 

 Eğer bir eleman standart düzlemlerden daha büyükse, stan-
dart düzlemlerin altında veya üstünde kalan bölümlerini gizle-
yebilirsiniz. 

 Eğer temeli, gusesi ve üstünde oyukları bulunan bir kolonunuz 
varsa, temel ve üstteki oyuk bölümü yükseklikleri ayarlayarak 
ekrandan gizleyebilirsiniz. 

Objenin Başladığı Seviye 

Alt seviyenin yüksekliğini tanımlayın, yani, Allplan’ın alt seviye 
olarak göstermesini istediğiniz eleman bölümü.  

Objenin Bitiği Seviye 

Üst seviyenin yüksekliğini tanımlayın, yani, Allplan’ın üst seviye 
olarak göstermesini istediğiniz eleman bölümü.  
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Kesim Kenarları Sekmesi 

 

Kesit Kenarlarını Göster 

Kalın Kesim Çizgileri 

Kesit yolu ile tanımladığınız kesit kenarlarının gösterimi için özel 
biçim tanımlayabilir veya elemanın özelliklerini kullanabilirsiniz.  

Kalem-Çizgi-Renk 

Kalın Kesim Çizgileri Gösterim seçeneğini işaretledikten sonra, 
kesit kenarları için biçim özelliklerini tanımlayabilirsiniz. 

Kesit Yüzeylerini Göster 

Plan Görünümde Yüzey Elemanları 

 

Kesit Yolunda tanımladığınız kesit yüzeylerini planda bir yüzey 
elemanı ile ekrana getirebilirsiniz. 

Tarama 

Kullanmak istediğiniz tarama stilini kullanmak için onay kutusunu 
işaretleyin. 
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Desen 

Kullanmak istediğiniz desen stilini kullanmak için onay kutusunu 
işaretleyin. 

Boyama 

Kullanmak istediğiniz boyama rengini kullanmak için onay kutu-
sunu işaretleyin.  
Eğer Tarama veya Desen de aktifse, Allplan boyamayı arkaplana 
koyar.  

Bitmap Alanı 

Kullanmak istediğiniz bitmapi kullanmak için onay kutusunu işa-
retleyin ve bitmap dosyasını seçin. 

Stil Alanı 

Kullanmak istediğiniz stil alanını kullanmak için onay kutusunu 
işaretleyin. 
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Görünen Kenarlar Sekmesi 

 

Kesitin Altında 

Görünür Kenarlar Gösterim 

Plan görünümünde kesit hizası altında kalan görünür kenarların 
gösterilmesi için seçin ve kullanmak istediğiniz biçim özelliklerini 
tanımlayın.  

Kalem-Çizgi-Renk 

Görünür kenarların biçim özelliklerini tanımlayın.  

Saklı Kenarlar 

Plan görünümünde kesit hizası altında kalan saklı kenarların 
gösterilmesi için seçin ve kullanmak istediğiniz biçim özelliklerini 
tanımlayın.  

Kalem-Çizgi-Renk 

Saklı kenarların biçim özelliklerini tanımlayın.  
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Kesitin Üstünde 

Görünür Kenarları Göster 

Plan görünümünde kesit hizası üzerinde kalan görünür kenarların 
gösterilmesi için seçin ve kullanmak istediğiniz biçim özelliklerini 
tanımlayın.  

Kalem-Çizgi-Renk 

Görünür kenarların biçim özelliklerini tanımlayın.  

 

Bir kullanıcı tanımlı mimari eleman olarak daralan ve eğimli bir kolon:  
A  Kesit altı görünen kenar  
B  Kesit yüksekliğindeki kesit kenarı  
C  Plan görünümünde betonarme taramalı yüzey  
D  Kesit yüzeyi altında saklı kenar  
E  Kesit yüzeyi üzerinde görünür kenar  

 
 

Dönüştürülmüş kullanıcı tanımlı mimari elemanlar 

Kullanabileceğiniz özellik ve modifikasyon olanakları, kullanıcı 
tanımlı mimari elemanı oluştururken kullanmış olduğunuz komuta 

bağlıdır. Genel olarak, şu koşullar geçerlidir:  Kullanıcı Ta-
nımlı Mimari Eleman komutu ile oluşturulan kullanıcı tanımlı 

mimari elemanlar odalar gibi davranırken,  Eleman Dönüştür 
– 3B Objeden > K-T Elemana komutu ile oluşturulan dönüştü-
rülmüş kullanıcı tanımlı mimari elemanlar 3B objeler gibi davra-
nırlar. 
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Kullanıcı tanımlı mimari elemanların geometrilerinin düzen-
lenmesi 

Dönüştürülmüş kullanıcı tanımlı mimari elemanları 3B objelerin 
geometrilerini revize etmek için kullandığınız neredeyse tüm ko-
mutları kullanarak değiştirebilirsiniz. 

 Ek olarak, Taşı, Çevir, Kopyala ve benzeri genel düzenleme 
komutlarını kullanabilirsiniz. 

 Dönüştürülmüş kullanıcı tanımlı mimari elemanları düzenle-
mek için Eleman Çekiştir komutunu da kullanabilirsiniz.  

 Dönüştürülmüş kullanıcı tanımlı mimari elemanlarda Boolean 
işlemlerini de (örneğin, birleştirme) kullanabilirsiniz. Bu, dö-
nüştürülmüş kullanıcı tanımlı mimari elemanları, Boolean iş-
lemleri ile doğrudan değiştirebileceğiniz ilk Allplan mimari 
elemanları konumuna getirmektedir. Bu kullanıcı tanımlı mi-
mari elemanları, önceden 3B objelere dönüştürmenize gerek 
kalmamıştır. 

Dönüştürülmüş kullanıcı tanımlı mimari elemanlara mimari 
nitelikler atanması 

 Tek bir adımda birden fazla mimari elemanın (örneğin duvar-
lar, kullanıcı tanımlı mimari elemanlar ve dönüştürülmüş kulla-

nıcı tanımlı mimari elemanlar) düzenlenmesi için  Mimari 
Özellikleri Değiştir komutunu kullanabilirsiniz. 

 Dönüştürülmüş kullanıcı tanımlı mimari elemanlara nitelik 
atamak için Obje Yöneticisi modülündeki komutları kullanabi-
lirsiniz. 

 Daha sonradan IFC niteliği atayabilmeniz için dönüştürme 
sürecinde her dönüştürülmüş kullanıcı tanımlı mimari eleman 
otomatik olarak IFCObjectType niteliğini kazanır.  

 Dönüştürülen kullanıcı tanımlı mimari elemanları örneğin 
CINEMA 4D veya Rhino için 3D formatlara gönderebilirsiniz; 
ancak, özel plan görünümü sadece Allplan’da geçerlidir.  

 Dönüştürülmüş kullanıcı tanımlı mimari elemanlara malzeme 
atayabilir, ışıklar ve gölgelemeleri ile görsellerini oluşturabilir-
siniz. Bunu yapmak için, CineRender veya RT render kullana-
bilirsiniz.  
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Sınırlamalar 

Dönüştürülmüş kullanıcı tanımlı mimari elemanların düzenlenme-
sinde tüm değiştirme komutları kullanılamaz: 

 Tamamen çakışan iki dönüştürülmüş kullanıcı tanımlı mimari 
elemanı kesiştiremezsiniz; bu işlem, halen kendi hacimlerine 
sahip ayrı objeler oluşturur. Benzer şekilde, dönüştürülmüş 
kullanıcı tanımlı mimari elemanları normal mimari bileşenlerle 
kesiştiremezsiniz. Bunun yerine Boolean işlemleri kullanın.  

 Gerçek kenar ve noktaların yakalanması ölçülendirme için 
yeterlidir. Allplan bir kenarın orta noktasını da yakalayabilir. 
Ancak, sanal kesit noktaları veya yüzeylerin sanal kesişimleri 
yakalanmaz. 

 Ölçülendirme ilişkilendirilmiştir. Bileşen boyutunu değiştirdiği-
nizde, ölçülendirme de otomatik olarak güncellenir.  

 

Dönüştürülmüş kullanıcı tanımlı mimari elemanların metraj 
analizi 

Dönüştürülmüş kullanıcı tanımlı mimari elemanları farklı şekillerde 
analiz edebilirsiniz: 

 Uygun raporları Kaba Yapı klasöründe bulabilirsiniz. Hem 
Kullanıcı Tanımlı Mimari Elemanlar.rdlc hem de Metraj – 
Genel Görünüm.rdlc raporları kullanıcı tanımlı ve dönüştü-
rülmüş kullanıcı tanımlı mimari elemanları analiz ederler. 

 Nitelikleri de analiz edebilirsiniz. Eğer, örneğin, dönüştürülmüş 
bir kullanıcı tanımlı elemana bir işçilik ataması yaptıysanız, bu 
kullanıcı tanımlı mimari elemanı işçilik ataması raporunda bu-
labilirsiniz.  

 Mimari bileşenler gibi, kullanıcı tanımlı mimari elemanlar da 
malzeme ve metrajlarla etiketlenebilirler.  
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Mimari 
Paraobjeler için yeni parametreler 

ParaObje Pencere Modelleme ve ParaObje Kapı Modelleme 

 ParaObje Pencere Modelleme ve  ParaObje Kapı Mo-
delleme komutlarında (Başlangıç: Duvarlar, Boşluklar, Bile-
şenler modülü) yeni parametreler bulunmaktadır: 

 Açılan liste: Açılan liste (Elemanlar sekmesi altında) model-
lenen ParaObjenin tüm elemanlarını içerir. İstediğiniz elemanı 
seçmek ve parametrelerini palette görmek için tıklayın. Ek 
olarak, Allplan seçili elemanı önizlemede de işaretler. 
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 'Düşey ayırma' ve 'Yatay ayırma' için yeni altbölümlenme 

tipi:   x:y:z 
Bu, pencere veya kapıyı x:y:z oranları ile böler. Alan sayısını 
girin. Allplan toplam yükseklik veya genişliği eşit aralıklarla 
ayırır. Değerler girerek, Allplan‘a alanları nerede oluşturacağı-
nı tanımlıya bilirsiniz. 
Bu yeni altbölünme tipini Tirizler, Traversler ve Çaprazlar 
oluştururken de kullanabilirsiniz. Burada da, bir tiriz veya tra-
versin konumunu değerler girerek veya tutma noktaları kul-
lanarak değiştirebilirsiniz. 

 

 Yiv Çıkıntısı: Bir pencere veya kapı kanadı için, yıv çıkıntısı-
nın iç veya dışta olması arasında tercih yapabilirsiniz.  
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 % Açıklık: Pencere ve Kapı ParaObjelerinin kanatlarında 2B 
ve 3B ayarlarda farklılaşma yapabilirsiniz.  
Açıklık Oranı – Tüm Eşit seçeneği ile, % Açıklık değerinin 
tüm kapı ve pencere kanatlarına aktarılmasını sağlayabilirsi-
niz. 
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 Cam Kesiti: Bir kapı veya pencere ParaObje kasası içerisinde 
cam parça oluşturabilirsiniz. Yuvarlak bir boşluk açtığınızda 
genişlik ve yükseklik değerlerini farklılaştırarak eliptik boşluklar 
da açabilirsiniz. Öteleme değerleri ile bu boşlukları kanat üze-
rinde istediğiniz konuma yerleştirebilirsiniz. 
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Pencere Parapeti ParaObjesi 

Bir pencere parapeti için ayrı bir ParaObje oluştururken (  
Pencere ParaObje Modelleme komutu – paletin üst bölümündeki  

 

açılır menüden  Denizlik seçin), farklı kesitler arasın-

dan seçim yapabilirsiniz:  Profilli,  Açılı,  Katlanmış 



 

44 Paraobjeler için yeni parametreler Allplan 2017  

 Tüm üç tip için, yanal kenarları tanımlayan açıları girebilirsiniz. 
Bu sayede köşe pencerelere tam oturan denizlikler oluşturabi-
lirsiniz.  

 

Panjur ParaObjeleri 

 Para Obje Panjur Modelleme (Başlangıç: Duvarlar, Boş-
luklar, Bileşenler modülü) içerisinde de yenilikler var:  

  RuloPanjur: Bir Rulo Panjur ParaObjesi oluştururken, 
rulo kutusu ve pencere kasa payı arasında (1) ve kutu kenarı 
ve panjur kanatları(5) arasında mesafe tanımlayabilirsiniz. 
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  Kayan Panjur ParaObjesi: Kayan Panjur Paraobjesine 
Profilli Kapak ekleyebilirsiniz. Bu kapağı tanımlamak için 
aşağıdaki parametreleri kullanabilirsiniz: Bakış yüksekli-
ği(10), Meyil yüksekliği(11) ve Duvar profili yüksekliği (12). 
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Yeni DIN 277-1:2016-01 entegre edildi 

Revize edilen DIN 277-1 "Yapı alan ve hacimleri – Bölüm 1: Yapı 
konstrüksiyonu" Ocak 2016 tarihinde yayımlandı. Yeni isim ve 
terminolojileri Allplan 2017 rapor ve diyalog kutularına entegre 
ettik.  
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Cephe ve Kesitler 
Cephe ve kesitlerin oluşturulması ile ilgili komutları 
tamamen yeniledik. Paftalarınızı otomatik olarak, dai-
ma güncel kaldıklarını garanti altına alamak için, gün-
celleyen bir aracınız var. Ek olarak, paftaları çok daha 
hızlı ve kolay oluşturabilirsiniz.  
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Bina strüktüründen cephe ve kesitler 

Bina strüktürü kullanarak cephe ve kesitler daha hızlı ve kolayca 
elde edilmekte. Bir kesit veya cephe oluşturmak için tek bir komut 
kullanabilirsiniz. Bu komutu kesit veya cephenin kısayol menü-
sünde bulabilirsiniz. 

 

 

Cephe Oluştur veya Kesit Oluştur’u seçtikten sonra, cephe 
veya kesitin oluşturulması için gerekli ayarları bir palette gerçek-
leştirebilirsiniz. 
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Cephe ve kesitlerin düzenlenmesi 

Bina strüktürü baz alınarak oluşturulan cephe ve kesitleri düzen-

lemek için, yeni  Cephe-Kesit Modifike Et komutunu (Genel: 
Çatılar, Düzlemler, Kesitler modülündeki Değiştir alanı) kulla-
nabilirsiniz. 
Değiştirmek istediğiniz cephe veya kesiti seçtikten sonra, palet 
alanında göreceğiniz parametreler, cephe veya kesiti oluştururken 
kullandıklarınızla aynıdır. 
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Cephe ve kesitlerin otomatik olarak güncellenmesi 

Bina strüktürü kullanarak cephe ve kesitleri oluşturduğunuzda 
(cephe veya kesitin kısayol menüsü; Cephe Oluştur veya Kesit 

Oluştur) ve cephe veya kesitleri  Cephe- Kesit Modifike Et 
komutuyla (Değiştir alanı, Genel: Çatılar, Düzlemler, Kesitler 
modülü) ile değiştirdiğinizde, açılan palette Otomatik Güncelle 
seçeneğini bulabilirsiniz. 
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Eğer bu seçenek aktifse, cephe veya kesit ilişkilendirilmiştir. Diğer 
bir değişle, cephe veya kesit 3B modelde yaptığınız herhangi bir 
değişikliği yansıtmak için otomatik olarak güncellenir. Kesit veya 
cepheyi yeninden hesaplatmanıza gerek bulunmamaktadır. 

Eğer kesit veya cephenin kendisine bakarsanız, kendisinin Oto-
matik güncelleme seçeneği aktif veya aktif olmadan oluşturul-
duğunu görebilirsiniz: 

 

İlişkilendirilmiş olan bir kesit veya cephe - yani, Otomatik gün-
celleme seçeneği aktifken oluşturulmuş olan – tek çizgiden olu-
şan bir çerçeveye sahiptir. İlişkilendirilmemiş cephe veya kesitte 
ise çift çizgiden oluşan bir çerçeve vardır. Bu tekli veya çift çer-
çevenin farenin sol tuşu ile çift tıklanması Cephe Modifikasyonu 
veya Kesit Modifikasyonu paletini açarak Cephe Oluştur veya 
Kesit Oluştur paletlerindeki parametrelerin aynısını ekrana geti-
rir. 

Eğer kesit veya cephe ilişkili değilse (Otomatik güncelleme aktif 
değil), değişiklikleri aşağıdaki şekilde işleyebilirsiniz: 
Eğer kaynak çizim dosyası olarak kullanılan bir çizim dosyasında 
değişiklikler yapmışsanız,  cephe veya kesiti Hesaplama sonu-

cu güncelle komutu (  Çizim Dosyası Aç ve Seç komutu – 
kısayol menüsü Görünüm veya Kesit) ile güncelleyebilirsiniz.  
Kesit veya cepheyi olduğu gibi korumak için Güncelleme Kilitle 
aracını kullanabilirsiniz(Görünüm veya Kesit kısayol menüsün-
den de erişilebilir). Diğer bir deyişle, cephe veya kesiti güncelle-
yemezsiniz. 
 



 

54 Kesit Yolu (Mimari Kesit) Allplan 2017  

Kesit Yolu (Mimari Kesit) 

 Kesiti Ayarla-Çiz komutunu (Genel: Çatılar, Düzlemler, 
Kesitler modülü), seçtiğinizde, artık, ayarlar diyalog kutuları yeri-
ne paletlerde tanımlayabilirsiniz.  

Temel ve İleri veri giriş yöntemleri arasında seçim 
yapabilirsiniz. 

 Temel giriş yöntemini seçtiğinizde, kesit tipini grafik alanını 
tıklayarak görebilirsiniz. 

 

(A) Düşey kesit 
(B) Yukarıdan yatay kesit 
(C) Aşağıdan yatay kesit 
(D) Kesit objesini göster veya gizle 

 İleri giriş yöntemini seçtiğinizde, herhangi bir bakış doğrultu-
sunda kesit oluşturmak için normal kesit tipi ve Kullanıcı ta-
nımlı kesit tipi seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz. 

 Diğer parametreler her iki giriş yöntemi için de aynıdır. 
 

Kesit Yolu Modifikasyonu 

 Kesit Ayarla-Çiz kullanarak oluşturduğunuz kesitlere müda-

hale etmek için, yeni  Kesit Yolu Modifike Et komutunu (De-
ğiştir alanı, Genel: Çatılar-Düzlemler-Kesitler modülü) kullana-
bilirsiniz.  

Kesit çizgisi veya kesit objesi seçildikten sonra, bir grup paramet-
reyi palet içerisinde değiştirebilirsiniz. Eğer kesit çizgisi ve kesit 
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objesi görünür durumdaysa, onları geometri modifikasyonunda 
kullanılan genel komutlarla değiştirebilirsiniz.  
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Mühendislik 
Allplan 2017 otomatize edilen iş akışları sayesinde 
mühendislikdeki üretkenliği arttırmaktadır. Daha az 
modül ve komut daha temiz bir iş akışı sağlamaktadır. 
Yeni, ülke özel özellikler, uluslararası projelerde ça-
lışmayı kolaylaştırmaktadır. 
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Eğri Boyunca Kesit 

Eğri Boyunca Kesit paleti - Filtre alanı, kesitte ekrana getirmek 
istediğiniz elemanlar ile ilgili yeni bir seçenek sunmaktadır. Kat-
man tuşunu tıklayarak kesitte bulunmasını istediğiniz katmanları 
seçebileceğiniz Katman Filtresi diyalog kutusunu açın. Aynı, bir 
paftaya elemanları yerleştirdiğiniz şekilde, katman görünürlüğünü 
tanımlayabilirsiniz. 
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Daha az komut 

Önceki Allplan versiyonları, düzenleme çizimleri ve donatı çizim-
leri için çok farklı araçlar sunmaktaydı. Bu komutlara aşina olan, 
uzun süredir Allplan kullananlar için bir sorun teşkil etmiyordu. 
Ancak, yeni kullanıcılar, bu kadar çok komut nedeniyle adaptas-
yon sorunları ile karşılaşıyorlardı. Bu nedenle, Allplan 2017 daha 
az sayıda modül ve komut içerecek şekilde yeniden yapılandırıldı. 

Ek olarak, Mühendislik ailesi artık Scia Engineer modülleri içer-
memektedir. 
 

Görünüş ve Kesitler 

Allplan 2017 üç boyutlu bir genel düzenleme içerisinde kesit ve 

görünüşlerin oluşturulması için  İlişkili Görünüşler ve Detay-
lar modülünü sunmaktadır. Bu modül, donatıyı doğrudan 3B kat 
planında ve ilişkili görünümlerinde oluşturur. Artık, 3B kat planın-
dan bir kalıp görünüm oluşturmanıza gerek kalmamıştır. 

 İlişkili Görünüşler ve Detaylar modülündeki komutları kul-
lanarak, donatı oluşturma işleminin herhangi bir sürecinde görü-
nüş ve kesitleri oluşturabilirsiniz. Bu görünüş ve kesitler donatıda 
yapacağınız değişiklikleri kesit ve görünüşleri eş zamanlı olarak 
günceller. 

Eğer bu güne kadar  Kalıp modülünü kullandıysanız, aşağı-

daki açıklamalar  İlişkili Görünüşler ve Detaylar modülüne 
geçiş yapmanızda size yardımcı olacaktır. Ek olarak, Allplan ser-
vis portalı Allplan Connect üzerinden de Allplan 2017 Steps to 
Success Associative kitabını indirebilirsiniz. 
ss 
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Komutların karşılaştırılması 

 İlişkili Görünüşler ve Detaylar modülü, artık bulunmayan  
Kalıp modülünün yerini almıştır. Temel özelliklerine ek olarak 
İlişkili Görünüşler ve Detaylar modülü komutları geliştirilmiş ve 
ek yenilikerle donatılmıştır. Örneğin, ölçüleri daha sonradan oluş-
turabilir veya değiştirebilirsiniz. Ek olarak, yeniden oluşturmak 
zorunda kalmadan görünüş ve kesitlerin görünümlerine müdahale 
edebilirsiniz. 

 Kabuk İçin Kullan,  Kabuğa Dönüştür 

İlişkili Görünüşler ve Detaylar modülü kullanarak çalıştığınızda 
artık bu komutlara gerek kalmamaktadır, çünkü donatıları doğru-
dan 3B elemanlar içerisinde oluşturabilmenin yanı sıra, kesit ve 
görünüşleri önce 3B elemanları dönüştürmek zorunda kalmaksı-
zın elde edebilirsiniz. Allplan 3B elemanların bütün özelliklerini 
oldukları gibi korur. Artık, herhangi bir dönüştürme işlemine gerek 
kalmaksızın 3B elemanlar veya ilişkili kesit ve görünüşleri modifi-
ke edebilirsiniz. 

 Görünümden Görünüm Oluştur,  Kesit,  Herhan-

gibir Görünüm,  Yüzeye Dik Görünüş Oluştur 

İlişkili Görünüşler ve Detaylar modülü, tüm özellikleri ile bu dört 

tuşun işlevlerini iki komutta birleştirmektedir:  Görünüm 

Oluştur ve  Kesiti Oluştur komutlarının veri giriş seçenekle-
rini kullanarak, normal bir görünüş, açılı bir düzleme göre görünüş 
veya serbest bir görünüş oluşturmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. 
Kabuk modülünün aksine, İlişkili Görünümler modülü, kesitleri 
oluştururken de serbest açıda veya bir yüzeyin açısını baz alan 
açılarda çalışmanıza olanak tanır. 
Cephe ve kesitler oluştururken, gösterim tipini (saklıçizgi veya 
telçerçeve) ve saklı çizgiler için ayarları ve ölçülendirme çizgilerini 
tanımlayabilirsiniz. Kesit parametrelerini kullanarak kesişen bile-
şen kenarları ve kesit objesinin kendisi ile ilgili ayarlar yapabilirsi-
niz. Bu ayarları ne zaman isterseniz değiştirebilirsiniz. Tüm yap-

manız gereken  Görünüm ve Kesit Özelliklerini Modifike Et 
komutunu kullanmak olacaktır. 
Kesit veya görünüşü ekrana yerleştirmenizi müteakiben, Allplan 
uygun bir etiket önerir. Kesit tanımlayıcısı numarası her yeni ke-
sitle 1 arttırılır (eğer bir kesit tanımlayıcısı Kesit diyalog kutusun-
da tanımlanmışsa). 
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Not: İlişkili Görünümler modülü kullanarak çalışıyorken, kendi-
sinin kesit ve cephelerde kullanılmasını istediğiniz elemanları 
seçmeniz gerekir. Tüm bir görünümden bir kesit veya cephe 
oluşturmak istiyorsanız, her zaman olduğu gibi çerçeveyi seçin. 

 Görünüşü Kesite Dönüştür,  Kesiti Görünüşe Dö-
nüştür 

İlişkili Görünüşler ve Detaylar modülü içerisinde kesitleri görü-
nüşlere görünüşleri de kesitlere aynı Kabuk modülü içerisindeki 
gibi dönüştürebilirsiniz. Ek olarak, İlişkili Görünüşler ve Detaylar 
modülü, dönüştürülen kesit veya cephe için anında bir etiket kul-
lanmanıza olanak tanır. 

 Kesitten Görünüş Oluştur 

Bu komut İlişkili Görünümler modülünde bulunmamaktadır. 

 Görünüş Etiketle 

İlişkili Görünümler modülü, görünüş ve kesitleri daha sonradan 
da etiketleenize olanak tanır. Ancak, bu komutu, oluşturduğunuz 
veya dönüştürdüğünüz kesit ve cephelerde işlem sırasında uygun 
etiketler oluşturulduğundan, sıkça kullanmanıza gerek kalmaya-
caktır. 

 Cephe veya Kesit Gösterimi 

İlişkili Görünüşler ve Detaylar modülünde görünüş ve 
kesitleri oluştururken, tüm elemanları mı, sadece kalıbı 
mı, donatı ile kalıbı mı, veya elemanları ile kalıbı mı ek-
rana getirmek istediğinizi tanımlayabilirsiniz. Bu ayarları 
istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Tüm yapmanız gere-

ken  Görünüm ve Kesit Özelliklerini Modifike Et 
komutunu kullanmak olacaktır. Ek olarak, cephe ve kesit-
lerde hangi elemanların görünür olacaklarını belirlemek 

için  Görünüme Ekle ve  Görünümden Çıkart 
komutlarını kullanabilirsiniz.  

 Görünüş Kopyala,  Görünüş Taşı,  Görünüş Çe-

vir,  Görünüş Sil 

İlişkili Görünümler modülü ile çalışırken, artık bu komutlara ge-
rek duymayacaksınız çünkü ilişkili görünüm ve kesitleri doğrudan 
modifike edebilirsiniz. Allplan tüm ilişkili görünüm ve cepheleri, 
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baskılarda çıkmayan bir çerçeve ile oluşturur. Görünümün kendi-
sini düzenlemek için (görünüm elemanlarını değil!), Değiştir 
araççubuğundan bir komut seçin (örneğin, taşı, çevir, sil, ...) ve 
görünümün çerçevesini tıklayın. Alternatif olarak, görünüm çer-
çevesinin kısayol menüsünden uygulamak istediğiniz düzenleme 
komutunu seçin. 

Ancak, bu yaklaşımı kesit objesi için kullanmayın. Bir kesit objesi-
ni çerçevesi olmadan seçtiğinizde ve yerine getirdiğiniz işlem 

(örneğin,  Kopyala ve Aynala,  Kopyala, ...)yeni bir kesit 
objesi oluşturuyor veya mevcut olanı siliyorsa, Allplan kesitin ken-
disini kopyala veya siler (kesit objesini değil!). 

 Kesit Yolu Göster,  Kesit Yolu Sil 

Artık, bir kesit oluştururken kesit yolu ve kesit objesinin ekrana 
nasıl getirileceğin tanımlayabilirsiniz. Bunu istediğiniz zaman de-

ğiştirebilirsiniz. Tüm yapmanız gereken  Görünüm ve Kesit 

Özelliklerini Modifike Et komutunu kullanmak olacaktır.  
Kesit Yolunu Göster komutunu bir kesitin kesit objesini kesit 
yolunu ile veya olmadan bir görünüşte, kesitte veya bir 3B ele-
manda göstermek için kullanabilirsiniz.  

 Saklı Çizgi Görüntü,  Telçerçeve Görüntü 

İlişkili Görünümler modülü bu komutları bağımsız komutlar ola-
rak sunmaz. Gösterim tipini kesit ve cepheleri oluştururken ta-
nımlayabilirsiniz. Bu tanımlamayı da istediğiniz zaman değiştirebi-

lirsiniz. Tüm yapmanız gereken  Görünüm ve Kesit Özellik-
lerini Modifike Et komutunu kullanmak olacaktır. Allplan hem 
telçerçeve hem de saklı çizgi modeli doğrudan 3B modelden elde 
eder. Bu sayede, bu iki gösterim tipi arasında geçiş yaptığınızda 
veri kaybı oluşmaz. 

 Görünüşleri Kaynaştır 

İlişkili Görünümler modülü kullanıldığında, bu komuta da gerek 
kalmamaktadır, zira, kesit ve görünüşlere daha fazla 3B eleman 

eklemek için  Görünüme Ekle komutunu istediğiniz zaman 
kullanabilirsiniz. İlişkili Görünüşler ve Detaylar seçeneklerini 
kullanarak Allplan’ın 3D bileşenleri otomatik olarak kesit ve görü-
nüşlere dahil etmelerini sağlayabilirsiniz. 
Ek olarak, elemanları ortak görünümlere, dokümanlar arasında 
kopyalayarak veya taşıyarak birleştirebilirsiniz. 
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Veri Dönüştürme 

Veri veya projeleri dönüştürdüğünüzde, Allplan 2017  Kalıp 
modülü ile oluşturulan elemanları otomatik olarak dönüştürür. 
Sonuç olarak, genel düzenleme görünümleri ve donatı çizimleri 
görünümleri elemanları 2D tasarım elemanları, yazılar ve ölçü 
çizgileridir. Biçim özellikleri korunur. Bu sebeple, doküman ve 
paftalarda her şey olduğu gibi görünür. 

Daha fazla görünüş ve kesit üretebildiğiniz ve tamamen otomatik 
numaralandırma yönetimine de sahip olduğunuzdan, veri dönü-
şüm işlemi, kabuk girişinin ve yardımcı çizgi formatındaki donatı-
nın 3D modelini uygun çizim dosyasına yerleştirir. 

 

Eğer dönüştürülen genel düzenleme veya donatı çizimi le çalış-

mak isterseniz,  Biçim Özellikleri Modifikasyonu komutunu 
seçin ve 3B modelleri yardımcı çizgiden 2B elemanlara dönüştü-

rün. Ardından cephe ve kesitleri  İlişkili Görünüşler ve De-
taylar modülü ile oluşturabilirsiniz. 
 

Animasyonda Şeffaf Kabuk 

İlişkili görünüm ve kesitler kullanarak çalıştığınızda, animasyon, 

 Kalıp modülü ile oluşturulan kalıp girdileri yerine, 3D eleman-

ları gösterir.  Kalıp modülü ile birlikte, şu  Seçenekler’e de 
artık gerek duyulmamaktadır: artık İlişkili Görünüşler – Gö-
rünşler ve Kesitler sayfası ve Masaüstü Ortamı - Animasyon 
sayfasında kabuk ile ilgili ayarlar bulunmamaktadır. 

Animasyonda 3B objelerin şeffaf gösterimi ile ilgili bilgi için lütfen 
Yardım dosyalarına başvurun. 
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Donatı Metotları 

3D modele iki boyutlu bir kabuğa donatı oluşturma gereği ortadan 
kalkmıştır. Eğer detaylı olarak modellemek istediğiniz karmaşık 
bir bileşeniniz varsa, hala 3B donatı modelini yardımcı bir 3B obje 

oluşturarak gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin,  Kutu komutunu 
seçin ve koordinat düzlemlerine paralel ve donatılandırmak iste-
diğiniz objenin boyutlarında bir kutu oluşturun. Bu kutuyu bileşeni 
planda gösteren vitrinde yerleştirin. Ardından İlişkili Görünüşler 
ve Dertaylar modülünü açın ve en az bir ilişkilendirilmiş görünüm 
oluşturun. Bu görünümü, görünümün kendisi ve 2B çizimin bir 
görünüş veya kesiti ile çakışacak şekilde yerleştirin. 

Bu alanda örnekleri Mühendislik Eğitim Kitabı ve Allplan 2017 
Steps to Success Associative rehberinde bulabilirsiniz. Bu do-
kümanları Allplan’ın servis portalı Allplan Connect üzerinden indi-
rebilirsiniz. 

Donatıları oluşturmak için  FF Bileşenler kullanıyorsanız, 
yardımcı bir 3B obje oluşturmanıza gerek bulunmamaktadır. Bu 
durumda, Görünümde Yerleştir diyalog kutusunda Yerleştirme 
doğrultusundaki değerler alanına bir değer girmeniz gerekir. 
Tanımladığınız ayarları kullanarak, Allplan donatı elemanlarını 
görünümlere otomatik olarak yerleştirir. 
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Donatı çubuklarının girilmesi ve yerleştirilmesi 

Allplan 2017 bar çubukları için  Çubuk Şekli komutunu sun-
maktadır. Bu komutu kullanarak, büküm şeklini, dış kalıbın şeklini 
alacak şekilde adapte olacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Bu ko-

mut, önceden donatının konum ve biçimini tanımlayabildiğiniz  
Giriş komutunun yerini almaktadır. 

Eski  Özel Yerleşim komutuna gerek kalmamıştır; Onun yeri-

ne  Çubuk Donatı Yerleştir komutunu kullanın.  Batch 

Olarak Yerleştir ve  Kesitte Yerleştir yerleşme modları da 
artık gereksizdir. Allplan bu yerleşim modları için daha gelişmiş bir 

araç sunmaktadır. Yeni  Özel Yerleşimler komutu, pek çok 
farklı yerleşim modu sunmaktadır. 

 

 Kullanıcı Tanımlı Çokgende Yerleştir komutu sadece 3B 
Modelli Donatı modunda çalıştığınızda kullanılabilir. Eğer 3B 
Modelli Donatı seçeneği aktif değilse, çubukları noktalar olarak 

yerleştirebilirsiniz (  Noktalar Olarak Yerleştir). 

Yeni  Özel Yerleşimler komutu ile, aşağıdaki değişiklikler 
gelmiştir: 

 Tasarım elemanlarını çubuklara dönüştürdükten veya mevcut 

bir işareti  Elemanları Dönüştür, Eşleştir komutu ile eş-

leştirdikten sonra,  Çubuk Şekli Yerleştir komutu otomatik 
olarak açılır. 

  FF Bileşenler ile oluşturulan elemanlar elle yerleştirile-
mez. 
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Donatı Yol Boyunca Extrude Et 

Yeni  Donatı Yol Boyunca Extrude Et komutu (Çubuk Do-

natı modülü) sadece  Batch Tanımlar,  Batch İçinde 

Yerleştir ve  Kesitte Yerleştir komutlarının yerini almakla 
kalmaz aynı zamanda bu eski komutların yapabildiklerinin çok 
daha ötesinde geliştirmeler sağlar. Bu donatı komutu 3B Model-

leme modülündeki  Yol Boyunca Extrude Et komutunun 
karşılığıdır. 

Donatı çubuğu yerleştirme gereksinimleri 

Donatı çubuklarını sadece aşağıdaki koşullarda yerleştirebilirsiniz 

 Bir 3B Obje veya mimari bileşenden bir ilişkilendirilmiş kesit 
oluşturdunuz. 
Görünür kenarları kapatarak sadece kesit düzlemindeki ke-
narları görün. 

 Bu ilişkilendirilmiş kesit içerisinde transvers donatı bükme 
şekillerini oluşturdunuz ve boylamsal donatıyı Düz çubuk bü-

küm şekli ile tanımladınız ve  Nokta olarak düz çubuk 
seçeneğini kullandınız. 

 Donatıyı 3B Modelle Donatı modunda tasarladınız, ancak 
donatıyı henüz yerleştirmediniz. 

 Birlikte yerleştirmek istediğiniz donatı çubukları aynı çizim 
dosyasındalar. 

 Eğer bir 3D eleman çokgensel yolu oluşturduysanız, eğer do-
natıyı bir kaç 3B obje veya mimari bileşenler boyunca yerleş-
tirmek istiyorsanız. Alternatif olarak, yol için herhangi bir bile-
şen kenarı da kullanabilirsiniz. 
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Donatı çubuklarının yerleştirilmesi için genel parametreler 

Bir kesitte tanımladığınız transvers veya boylamasına donatıyı 
herhangi bir yolla birlikte yerleştirebilirsiniz. Profil çevirmeyi se-
çerek, transvers donatıların bükülme şekillerini çeşitli biçimlerde 
tanımlayabilirsiniz: 

 Cephe ve plan görünümlerinde yol boyunca çevirme olmadan 

 Cephe ve plan görünümlerinde yola dik 

 Cephede evirme olmadan; plan görünümünde yola dik 

Bir Maksimum bileşim açısı girerek, yerleşimi yolun bükümle-
rinde "kırabilir" ve bu sayede ayrı yerleşim bölgeleri oluşturabilir-
siniz. 

 

Transverse donatı parametreleri 

Transvers donatı için aralık tanımlayın. Allplan bu aralığı yol 
boyunca uygulayacaktır. Çubuk ötelemesi için bir değer girerek 
transvers donatıların büküm şekilleri arasında bir aralık oluştura-
bilirsiniz. 

Ek olarak, yerleşimin başlangıç ve bitişlerinde farklı aralıklı iki 
bölge oluşturabilirsiniz. Her bölge için uzunluk ve aralığı tanımla-
yın. Allplan transvers donatının ilk veya son büküm şeklini sıra-
sıyla ilk veya son aralıkla pas payı içerisine yerleştirir. Diğer böl-
genin ilk büküm şekli bu bölge için belirlenen mesafe ile takip 
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eder. Allplan transvers donatıyı kalan bölgeye, donatı merkezle-
necek şekilde yerleştirir. 

Bölgelerin çakıştığı alanlarda aşırı boşlukların oluşmasını engel-
lemek için, Allplan transvers donatı için ek bir büküm şekli oluştu-
rur. Bu büküm şekli, bölge için tanımladığınız uzunluk değeri dı-
şındadır. 

 

Boylamasına donatılar için parametreler 

Boylamasına donatı aynı işaretleme numarasına sahip tüm çu-

bukları bir grup oluşturmak üzere biraraya getirir.  ve  tuş-
ları sizi gruptan gruba aktarır. Her grup için aşağıdaki ayarları 
tanımlayabilirsiniz: 

 Yerleşim için Başlangıç ve bitişte çakışma girebilirsiniz veya 
Allplan çakışmayı hesaplayabilir. 

 Yapının düz veya bükülmüş boylamasına çubuklarla sağ-
lanmasını seçebilirsiniz. Yapının ihtiyacı bükülmüş çubuklar 
olsa da, düz çubukları seçerseniz, çubuklar yapı içerisinde 
büküleceklerdir. 

 Çakışma Uzunluğu için değer girebilir veya bu değeri 
Allplan’ın hesaplamasını sağlayabilirsiniz. Eğer boylamsal 

donatının çubukları  Seçenekler içerisinde tanımlanan 
maksimum çubuk uzunluğunu aşıyorsa, Allplan maksimum 
uzunlukta yerleşimler oluşturur. Bunun sonucunda, grupta 
farklı çubuk uzunlukları oluşursa, Allplan bir çokgensel yerle-
şim oluşturur. 

 Mevcut grubun çubukları arasında geçiş yapmak için  ve 

 tuşlarını kullanın. Her çubuk için, ötelemeli aralıklar sağla-
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yacak şekilde, başlangıç uzunluğu tanımlayabilirsiniz. Bunun 
sonucunda, grupta farklı çubuk uzunlukları oluşursa, Allplan 
bir çokgensel yerleşim oluşturur. 
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İlişkili kesitler için yeni özellikler 

İlişkili kesitlerin kesit objesine ait bazı ayarlarda geliştirmeler ya-
pıldı: 

 Kesit objesi ekrana getir (yardımcı çizgi olarak) seçeneği, 
kesit parametreleri tanımlaması diyalog kutusunda standartta 
aktif hale getirildi. 

 Bir kesit objesinden tüm elemanları çıkarsanız bile, Allpan 
ilişkili kesiti silmeyecektir. Kesit halen, boş bir seçim objesi ile 
kullanıma hazır durumdadır. 

 Kesit objesinin görünür olmadığı bir kesitten tüm elemanları 
çıkarttığınızda, Allplan kesit objesini otomatik olarak gösterir. 

 Allplan boş bir kesit objesi içeren kesitin Saklı ayarını korur. 

 Boş bir kesit objesinde donatıyı doğrudan oluşturabilirsiniz. 
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Mühendislikte yapılan yerelleştirmeler 

Allplan’ı uluslararası projelerde daha rahat kullanabilmeniz için, 
çeşitli ülke-özel özellikler uyguladık. 

Avrupa: başlık çizgisi için çizgi tipi 

Başlık çizgisi çizgi tipini  Seçenekler - Donatı - Biçim sayfa-
sından yapabilirsiniz. Kesikli çizgi DIN EN ISO 3766 standardına 
getirildi. 

 

Ek olarak, farklı biçim özelliklerini tüm ve kısmi şemalar için Do-
natı - Biçim sayfasından tanımlanır. Burada da çizgi tipini tanım-
layabilirsiniz. 

 

Not: Eğer büküm şekli için çizgi tipi 1 seçmediyseniz, Allplan bü-
küm şekli için ekranda daima bir çizgi kullanır. 
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Fransa: Yeni NF EN Standardı 

Fransa için yeni NF EN standardını ekledik. Bu standart, diğer 
ülkelerde gerek duyulmayacak özellikler içermektedir. Bu stan-

dartı ayarlamak için,  Seçenekler Donatı sayfasını açın. 

Brezilya: Şema 

Brezilyada kullanılan şeman tipini  Seçenekler - Donatı - Eti-
ket sayfasından ayarlayabilirsiniz 

 





 

Allplan 2017-0 Yeni Özellikler Geliştirilen Detay ve Müşteri Talepler 1 

 

Geliştirilen Detay ve 
Müşteri Talepler 

Allplan 2017 kullanıcılarımızdan gelen istekler doğ-
rultusunda geliştirilmiş bir versiyondur.  
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Tüm modüllerde geçerli yeni özellikler 

Veri Sıkıştırma 

Çevrim içi projelerde çalışıyorken ve projeler çevrim içi kullanım 
için hazırlandığında, bu projelerin transfer edilecek veri hacimleri-
ni azaltmak için çizim dosyalarını sıkıştırabilirsiniz. Veri sıkıştırma 
işlemi FTP Server ile yapılacak veri alışveriş sürelerini düşürecek 
şekilde çizim dosyası boyutunu %70-90’a kadar sıkıştırabilir. 

Bunu yapmak için, Proje Ayarları’nı açın ve Veri Sıkıştır seçe-
neğini işaretleyin.  

 

 İkonu, bir projenin verisinin sıkıştırıldığını ve çevrim içi kulla-
nım için hazır olduğunu gösterir. 

Hibrit projeler söz konusu olduğunda (projenin katdedildiği sunu-
cunun hem Workgroup sunucusu hem de FTP sunucusu olduğu 
durumlarda), Allplan projenin tüm çizim dosyaları mı sıkıştırmak 
istediğinizi soracaktır. Hayır’ı işaretlediğinizde, Allplan onları ka-
pamanızdan sonra, sadece değiştirilen veya seçilen çizim dosya-
larını sıkıştıracaktır. Proje Seçimi diyalog kutusunda bir projenin 
kısayol menüsünü açtığınızda, tüm çizim dosyalarını sıkıştırmak 
veya açma arasında tercih yapabilirsiniz. Proje Aç ve Seç diya-
log kutusu içerisindeki bina strüktürünün kısayol menüsünü açtı-
ğınızda, sıkıştırmak istediğiniz çizim dosyalarını tek tek seçebilir-
siniz (kapalı veya referans modunda açık olanlar dışında). 

 

 
 



 

Allplan 2017-0 Yeni Özellikler Geliştirilen Detay ve Müşteri Talepler 3 

 

Emperyal birimler 

Uluslararası projelere daha fazla destek sağlamak amacıyla, 
Allplan feet ve inç sistemini tüm modüllerde sağlamaktadır. 

Inç fraksiyonları veya feet ve inç tam sayılarında nokta işaretinin 
tekil bir ondalık olarak kullanımı söz konusu olmadığından, Onda-
lıklarda Nokta İşaretini Kontrol karakteri Olarak Kullan seçe-

neği  Seçenekler, Masaüstü Ortamı sayfasında artık sunul-
mamaktadır. 

1/2'' değerini tanımlamak için aşağıdakini girin: 

 Inç olarak uzunluk girişlerinde: 0.1.2 veya .1.2 yazın 

 feet ve inç değer girişlerinde: 0.0.1.2 veya ..1.2 yazın 

Tek bir ondalık nokta ile bir değer girdiğinizde Allplan noktayı 
daima ondalık ayraç olarak kabul eder. 
 

Tüm vitrinlerde çizim dosyası filtreleme 

Vitrin araççubuğunda ve Görünüm menüsünde yeni bir komut 

bulunmaktadır:  Çizim Dosyası Seçimi. 
Bu komutu, geçerli vitrinde görünür durumda olan çizim dosyala-
rını geçici olarak ekrandan kaldırmak için kullanabilirsiniz. Bunu 
yapmak için, gizlemek istediğiniz çizim dosyalarının kutucuklarını 
tıklayın. Allplan tıklanılan kutulardaki işaretleri kaldırır. Diyalog 
kutusunu onaylamak için TAMAM’ı tıkladığınızda, komutu devre-
ye soktuğunuz vitrinden, kapattığınız çizim dosyaları kaldırılır. 

 Çizim Dosyası Seçimi yeniden tıkladığınızda, Allplan aktif 
vitrindeki görünümü başlangıç konumuna geri getirir. Sonuç ola-
rak, bu komutu tıklamadan önce görünür durumdaki tüm çizim 
dosyalarını yeniden görebilirsiniz. 

Bu sayede, gerek duymadığınız çizim dosyalarını plan görünü-
münde saklarken, animasyon penceresinde tüm 3B modelin gö-
rünmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede, plan görünümü sadece 
görmek istediğiniz kat planını içerebilir. Plan görünümünde çakı-
şık çizim dosyaları olmaksızın tüm modeliniz animasyon pencere-
sindedir. 
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Vitrin araççubuğu daima ekranda kalabilir 

Vitrin araççubuğu standartta saklı durumdadır. Kursörü vitrinin 
altına getirdiğiniz zaman görünür hale geçer. 

Eğer isterseniz, vitrin araççubuğunun ekranda sürekli kalmasını 
ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, Vitrin Araççubuğunu Gös-
ter seçeneğini  

(Görünüm menüsü – Araççubukları-Vitrin Araççubuğunu 
Göster) kullanın.  
 

Tüm vitrinlerde tamamını göster 

Görünüm menüsünde yeni Tüm Vitrinlerde Tamamını Göster 
komutunu bulabilirsiniz. Bu komutu, tüm vitrinlerde çizimin tama-
mını görmek için kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, SHIFT + F5 
tuş kombinasyonunu kullanın.  
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Saklı çizgi görüntü: Parametrelerin bir palette tanımlanması 

Bina strüktürü kullanarak cephe ve kesitler oluşturulurken, gerekli 
tüm ayarları palet içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Bu nedenle, 
hedef dokümanlarda saklı çizgi görüntüler oluşturmak için para-
metre tanımlama yöntemi de değiştirildi: Artık burada da bir diya-
log kutusu yerine palet kullanabilirsiniz. Allplan saklı çizgiye dahil 
etmek istediğiniz elemanları sormayacaktır. Onun yerine, sak-

lıçizgi görüntü oluşturmadan önce vitrin araççubuğunda  Ele-
man Seçimi aracını kullanabilirsiniz. 

 

 

PythonPart 

Her geçen gün karmaşıklaşan ve geometrik olarak sofistike hale 
gelen yapı projeleri daha kuvvetli ve esnek araçlar ararken kulla-
nım kolaylığından da taviz vermek istemiyorlar. Daha da ötesi, 
her ülkenin kendine özel standartları olduğundan özelleştiri-
lebilen araçlar aranmaktadır.  

PythonPart‘lar tüm bu gereksinimleri karşılarlar; onlar, Python 
skript dilini baz alan parametrik objelerdir. Allplan 2017 kuvvetli 
Python API programlama arayüzünü sunar. Python skriptlerini 
kullanarak, Allplan özelliklerine erişebilir, bu sayede Programa 
yeni komutlar ve objeler ekleyebilirsiniz. Eğer isterseniz, bu obje-
lere donatılar da ekleyebilirsiniz.  

PythonPart’ların kendi iş akışları ve özellik paletli, tutma noktalı 
kullanıcı arayüzleri olabilir. Tamamlanmış bir PythonPart’ı sadece 
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bir kaç fare tıklaması ile değiştirebilirsiniz. Parametrik objeler ve 
skriptler oluşturmanın yanı sıra, tekrar eden adımların otomasyo-
nunu tanımlayabilirsiniz. Bu, üretkenliği arttırırken, planlama ha-
talarını minimize eder ve BIM yaklaşımını destekler.  
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Pafta Düzenleme 

Paftalarda esnek referans noktası 

Önceki versiyonlarda, tüm pafta elemanlarının referans noktaları 
sayfanın sol alt köşesiydi. Sayfa oryantasyonunu veya formatını 
değiştirdiğinizde, program yeni sayfanın soll at köşesini daima bu 
köşeye yerleştiriyordu. Bu nedenle, referans noktası değişmedi-
ğinden, sayfa boyutu değişsede pafta elemanları değişmiyordu. 

Not: Pafta çerçevesi ve antet blokları bu duruma istisna teşkil 
ederler. Eğer sayfa ile bağlantılılarsa (yani, onları paftanın diğer 

parametreleri ile birlikte  Sayfa Ayarı komutu ile oluşturmuş-
sanız), Allplan bu elemanları da sayfa ile birlikte taşıyıp boyutları-
nı değiştirir. 

Artık, referans noktasının sol alt veya sağ alt köşede olması terci-
hinde bulunabilirsiniz. Bunu yapmak için, Seçenekler‘i (Araçlar 

menüsü -  Seçenekler) açın. Pafta Düzenleme sayfasına 
gidin - Genel alanından kullanmak istediğiniz Sayfa Referans 
Noktasını seçin. 

 

Sayfanın 
referans 
noktası 

Pafta çerçevesi ve antetle bağlı 
sayfa 

Pafta çerçevesi ve antetle bağlı ol-
mayan sayfa 

Başlangıç 
durumu 
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Sayfanın re-
ferans noktası 
sol alt köşe: 

  

Sayfanın re-
ferans noktası 
sağ alt köşe: 
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PDF verisi gönderiminde dosya boyutu kontrolü 

Bir paftanın çıktı kalitesi ve bir PDF dosyasının boyutu, içerisinde 
gömülü bulunan bitmap‘lerin (örneğin boyamalar, arkaplan resim-
leri, render görüntüler) çözünürlükleri ile alakalıdır. 

Baskı için daima en yüksek kaliteye ihtiyaç duymayacağınızdan, 
bu versiyonla birlikte PDF verisi gönderiminde bitmap’lerin çözü-
nürlüğünü ayarlayarak dosya boyutlarını kontrol etmenizi sağla-
yacak beş farklı seviye arasından seçim yapabilirsiniz. Seçili kali-
te seviyesine bağlı olarak, Allplan küçük bir PDF dosyası (mini-
muma ayarlandığında) veya büyük dosya boyutlu bir PDF dosyası 
(maksimum ayarlandığında) oluşturur. 

  PDF Dosyası Gönder komutu için (Oluştur menüsü – 
Pafta Düzenleme), bu ayarları PDF Dosyası Gönder diyalog 
kutusunda yapabilirsiniz. 

  Paftaları Yazdır komutu (Oluştur menüsü – Pafta Dü-
zenleme) için, bu ayarı PDF Dosyası Gönder paletinden ki bu 
palete Pafta Bas paletinden erişebilirsiniz, kullanabilirsiniz. 

  Baskı Ön İzleme Yazdır komutu için (Dosya menüsü), bu 
ayarı PDF Dosyası Gönder paletinden de gerçekleştirebilirsi-
niz. Bu palete erişmek için Baskı Ön İzleme Yazdır paletinin 

alt bölümünde bulunan  PDF Olarak Gönder ikonunu tık-
layın. 

Sıkıştırma oranı veriye, yani, bitmapler ve vektör grafikler arasın-
daki orantıya bağlıdır: bitmap miktarı yüksekse, sıkıştırma da o 
kadar yüksek olur. 

Not: Seçili ayar, tüm paftayı bir bitmap olarak Dokümanı bir bit-
map olarak gönder seçeneğini kullanarak gönderdiğinizde de 
geçerlidir. Burada da, bitmap kalitesi yükseldiğinde dosya boyutu 
yükselir. 
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Mimari 

Seçenekler - Odalar: Kaplama Bitim Elemanlarının Temsili 

 Seçenekler - Odalar – Bitim Elemanlarının Temsili, kapla-
maların kesitlerde nasıl ekrana getirileceklerine dair bazı yeni 
seçenekler sunmaktadır. 

 Minimum Toplam Kalınlık: 
Kesitlerde görünür olmasını istediğiniz elemanların toplam mi-
nimum kalınlığını tanımlayabilirsiniz.  

 Katman Başına Minimum Kalınlık: 
Bir kaplama tabakasının minimum kalınlığını tanımlayarak bu 
tabakanın kesitlerde tek bir tabaka olarak görünür olmasını 
sağlayabilirsiniz.  

 Düşey Kaplama Malzeme Gösterimi: 
Düşey kaplama tabakalarının (bitim yüzeyleri) bir Sembolik 
Kalınlık (5 mm) veya Gerçek Kalınlık kullanılarak ekrana ge-
tirilmelerini balirleyebilirsiniz.  
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Kesitin görünümünü tanımlamak için, Kesit Oluştur paleti - Bi-
çim sekmesi – Bitim Elemanları alanı kullanın. 
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Mühendislik 

Çelik Kesitleri Kütüphanesi 

Çelik Kesitleri kütüphanesini yeniden yapılandırdık ve güncelle-
dik. Ek olarak, bazı güncel kesitleri de bu kütüphaneye ekledik. 
Artık 2B ve 3B profillere aynı alandan ulaşabilirsiniz. Profiller, artık 
ek niteliklerle birlikte geldiğinden etiketlemelerini daha kolayca ve 
hızla yapabileceksiniz.  
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Kullanıcı Katılımı Programı 

Allplan sizlere, kullanıcı katılımı programına katılım seçeneği 
sunmaktadır. Bu programa dahiliyetinizle, Allplan yazılım ekibine 
değerli bilgiler sağlayacak ve geliştirilmesine yardımcı olacaksı-
nız. 

Katılım seçeneksel ve anonimdir. Eğer bu programa katılımı ter-
cih ederseniz, program Allplan’ı nasıl kullandığınıza dair bilgileri 
otomatik olarak toplayıp bu verileri Allplan’a gönderecektir. Çeşitli 
geliştirmeler yaparken, bu kullanıcı alışkanlıkları değerlendirile-
cektir. 

Kullanıcı katılımı programı Allplan’a aşağıdaki detayları 
sağlamaktadır: 

 Ürünle çalışma süreniz 

 İşletim sistemi, işlemci gibi yazılımsal ve donanımsal bilgiler 

 Ürün ile ilgili bilgi 

 Kullandığınız komutlar ve modüller ile ilgili bilgi 

Bu detaylar Allplan’a aşağıdaki hususlarda yardım 
edecektir... 

 Yazılımı test ederken ana olarak hangi işletim sistemi kulla-
nılmalıdır. 

 Kullanıcılar Allplan ürünlerini nasıl kullanıyorlar. 

 Kullanıcıların kaçı yeni özellikleri arıyor ve kullanıyorlar. 

Eğer kullanıcı katılımı programında yer almak istemiyorsanız,  
Seçenekler – Masaüstü Ortamı sayfası - Genel alanını açın ve 
Müşteri Katılım Programın seçeneğini kapatın. 
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