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“3D Studio In” Eklentisi Hakkında

GİRİŞ

Bu ARCHICAD Eklentisi 3D Studio (.3ds) dosyalarını ARCHICAD GDL objesine dönüştürebilir. Bu 
dönüşüm süreci, kullanıcı tarafından özelleştirilebilir. 

Yeni komut seti geçerli olarak Dosya > Birlikte Çalışılabilirlik > 3D Studio alt menüsünde yer 
alacaktır. 

“3D Studio In” EKLENTİSİ NASIL KULLANILIR

Bir 3DS objesini dönüştürmek:

1. 3ds dosyasını 3ds'den GDL'e Dönüşüm Seçenekleri komutuyla Dosya > Birlikte Çalışılabilirlik > 
3D Studio menüsü altından seçin. 

2. Eklenti asıl 3DS dosyası hakkında bilgi (nokta sayısı, poligon ve obje sayısı) verir. Obje boyutlarını 
değiştirebilirsiniz (X boyutu(A), Y boyutu(B) ve yüksekliği). 

• Düzgünleştir seçeneği: Eklenti tüm obje yüzeylerini düzgünleştirmeyi dener. 

• Gizlenmiş objeleri al: Gizlenmiş objeler, dosyadan da alınabilir. 

• Alfa kanal dokusunu kullan: İlgili TGA/TIFF dokuları alfa kanal bilgisi içeriyorsa, saydamlık 
bilgisi 3D Studio dosyasından alınacaktır. 

3. Tamam'a tıklayın. 

4. Eklenti 3DS dosyasının doku linki içerip içermediğini kontrol eder. Eğer tanımlanmış doku dosyası 
3DS dosyası yanında yoksa, program kullanıcıdan konumunu belirtmesini ister. 

5. Dönüşüm sırasında eklenti, dönüştürülen GDL obje yanında belirtilen klasöre tüm dokuları 
kopyalar. 

6. Eklenti yeni kütüphane üyesini oluşturur. Bunun ismi, asıl 3ds dosya adından (3ds uzantısı 
olmadan) oluşturulur. Dönüşümün sonunda, oluşturulan .gsm dosyası konumu hakkında bir 
mesaj gösterilir. 

Not: 

Girilen veri: Bir .3ds dosyası (3DS Studio dosyası) ve genellikle jpg veya diğer doku dosyaları. 
Doku dosyaları ARCHICAD'in desteklediği bir resim formatında olmalıdır. Bu formatlar JPEG, 
PNG, GIF, TIFF, BMP'dir. 

Çıkan veri: Bir .gsm dosyası ve genellikle ARCHICAD Kütüphane Üyesi yöneticisine kayıtlı bazı 
doku dosyalarıdır (jpg, gif, ...). 

DÖNÜŞÜM SEÇENEKLERİ

Dönüşüm işlemi 3ds'den GDL'e Dönüşüm Seçenekleri komutuyla Dosya > Birlikte Çalışılabilirlik > 
3D Studio menüsü altından özelleştirilebilir. 
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Koordinat transformasyonu:

Kullanıcı, asıl (x=x, y=y, z=z) ataması yerine doğru x, y veya z atayabilir. x,y veya z'den önce '-'-işareti 
olabilir. Örneğin, 3ds dosyası, Lightwave'den dönüştürüldüğünde önerilen atama: x=x, y=z, z=y.'dir. 

Ölçek: Kaç milimetrenin bir 3ds dosyasındaki bir birime karşılık geldiğini tanımlar. 

Ondalık: Dönüştürülen obje boyutunun hassasiyetini belirler. 

Uygun transformasyon: 

Altını uydur z=0: Objenin altını z=0 'a uydur. 

Objenin yerçekim noktasını (x=0, y=0) 'a uydurur: Üst görünüşte objenin yer çekimi noktasını (x=0, 
y=0)'a uydur. 

Sadece gerektiğinde yer çekim noktasını 0'a uydur: Bu sadece, “yer çekim noktasını x=0, y=0 ' a 
uydur”, 2D üst görünüşteki obje, (x=0, y=0) noktasını (2D orijin) içermediğinde geçerli olduğu 
anlamına gelir. 

Kılavuz noktası yaratma:

2D'de Kılavuz noktası: 

Sınırlama kutusu: ARCHICAD'in otomatik sınırlayıcı kutusu (bu, 2D için kılavuz noktası 
atanmadığında meydana gelir.) 

Sıfır noktası: x=0, y=0 

En dıştaki nokta: Obje noktaları arasından üst sol, alt sol, üst sağ, vb.... en fazla 8 kılavuz noktası 

Yer çekim noktası: Objenin yer çekim noktası. 

Not: Seçilen seçenek 3D'de de kılavuz noktası meydana getirir! 
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3D'de kılavuz noktaları: 

Sınırlama kutusu: En dış noktaların en fazla 6'sı. Bu kılavuz noktalarda her biri obje üzerindeki bir 
noktadır. 

Sıfır noktası: x=0, y=0, z=0 

Yer çekim noktası: Objenin yer çekim noktası. 

HEDEF KLASÖR

Dönüştürülen GDL objelerinin konumu Hedef Klasörü Ayarla komutu ile ayarlanabilir. 

Uyarı: 

Bu yazılım size “Olduğu Gibi” sunuldu ve hatalar içerebileceğini kabul etmiş bulunuyorsunuz. 
GRAPHISOFT herhangi bir garanti ya da sorumlu yükümlülük kabul etmez. 
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