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“PoliSayma” Eklentisi Hakkında

GİRİŞ

PoliSayma ARCHICAD modellerinizdeki 3D poligon sayısını kontrol etmenize yardımcı olan bir 
ARCHICAD 21 eklentisidir. Bu araç proje boyutu veya bilgisayarınızın sınırlı fiziksel belleği, 3D model 
boyutunu modelleme kararlarınızda kritik bir faktör haline getirdiğinde etkili bir şekilde 
kullanılabilir. PoliSayma, element tiplerine (duvarlar, döşemeler, kapılar, pencereler, objeler, vb.) 
gruplanmış 3D poligonlarının sayısını ve bunların toplam model boyutuna göre yüzdesini gösterir. Bu 
eklenti ayrıca projelerinizde kütüphane üyelerinin 3D detay seviyesini değiştirmenizi sağlar. 

Yeni “PoliSayma” paleti Pencere > Paletler menüsünden etkinleştirilebilir. 

“PoliSayma” EKLENTİSİ NASIL KULLANILIR

Kurulum sonrasında Pencere > Paletler altından PoliSayma Paletini açın.Diğer tüm ARCHICAD 21 
paletleri gibi bu palet de yüzen ve boyutları değiştirilebilen bir palettir. 

İŞLEVLER

1. Hesaplanacak Elemanlar

• PoliSayma paletinin ilk iki paneli üzerindeki listeden hesaplanacak elemanları kontrol 
edebilirsiniz:

• Kat Elemanları paneli verilen kat aralığındaki poligonları hesaplamak için seçenekler sunar

• Seçim sekmesindeki Sadece seçim düğmesi, yalnızca seçim içindeki model elemanlarını 
hesaplamanızı sağlar

2. Geçerli Detay Seviyesi

PoliSayma, çalışılan projedeki belirli kütüphane üyelerinin detay seviyesini (DS) değiştirebilir. 
Kütüphane Üyeleri 3D Model Poligon Sayımı listesinden teker teker ya da Geçerli Detay Seviyesi 
paneliyle birlikte düzenlenebilir. Geçerli Detay Seviyesi seçeneğini seçerseniz, kütüphane üyelerinin 
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DS'ni (Detay Seviyesi'ni) 3D Model Poligon Sayımı panelinde Geçerli olarak ayarlanmalıdır. Bunun 
hakkında daha fazlasını aşağıdan okuyun. 

3. 3D Model Poligon Sayımı

Liste, hali hazırda açık olan modellerin 3D poligon sayımının temel bilgilerini gösterir. Sanal bina 
modeli elemanları tiplerine (duvarlar, döşemeler, kapılar, pencereler) göre gruplanırlar. Kütüphane 
üyeleri ayrıca eleman tipi adının (sadece kapılar, pencereler ve objeler için) yakındaki genişleyen 
düğmeye tıklanarak tek tek sıralanabilir. 

• İlk sütun (İsim) AC eleman tiplerini gösterir. 

• İkincisi (Objeler) verilen eleman tipinden AC dosyasında kaç tane bulunduğunu belirtir. 

• Poligonlar verilen eleman tipinden 3D modelde oluşturulan 3D poligon sayısını gösterir. 

• Elemanların poligon kullanımı 4'ncü sütunda Yüzde ile görüntülenebilir 

• Detay Seviyesi alanı sadece kütüphane üyeleri (kapılar, pencereler ve objeler) içindir. Şu 
değerleri içerir: Detaylı, Basit, Kapalı, Özel, Geçerli. Daha detaylı bilgi için Detay Seviyesini 
Ayarla düğmesi tanımına bakın. 

3D Model Poligon Sayımı listesinde seçili model elemanları kat planında Seç butonu ile seçilebilirler. 
Bu öğeler daha sonra modelin poligon sayısını azaltmak için silinebilir veya değiştirilebilir. 

3D Model Poligon Sayımı listesi her zaman Yenile butonu ile yeniden hesaplatılabilir. 

Detay Seviyesini Ayarla düğmesi listede seçilen kütüphane üyesinin detay seviyesini değiştirmenizi 
sağlar. Shift tuşu basılı tutularak birden fazla kütüphane üyesi seçilebilir. Detay Seviyesini Ayarla 
düğmesine basmak seçili objeler için gerekli detay seviyesini seçebileceğiniz bir iletişim penceresi 
açar. Şu seçenekler mevcuttur: Detaylı, Basit, Kapalı, Özel, Geçerli. 

ARCHICAD kütüphanesindeki çoğu obje Detaylı, Basit ve Kapalı sunumlarını içeren bir 3D Detay 
Seviyesi parametresi içerir. Detay Seviyesini Ayarla işlevi bu değerler arasında geçiş yapmayı sağlar. 
Özel değeri aynı kütüphane üyelerinin birden fazla kopyası seçildiğinde ve DS değerleri farklı 
olduğunda belirir. 

Geçerli seçeneği aktifken seçili objelerin DS, Geçerli Detay Seviyesi sekme sayfasından (bkz. yukarı) 
düzenlenebilir. Bu elemanların DS'ni tekrar değiştirmeniz gerekirse, listeden seçmeniz gerekmeden 
bunları Geçerli Detay Seviyesi seçeneği ile doğrudan değiştirebilirsiniz. 

KISITLAMALAR

1. Hotlinkli modüllere ait objeler listede işaretlidir. Bu elemanların DS'si değiştirilebilir fakat bu 
değişiklik kütüphane üyelerine etki etmez ve bu nedenle poligon sayısı elemanların asıl DS 
parametreleri doğrultusunda hesaplanır. 

2. Aynı kısıtlama, çalışma alanınıza dahil olmayan Takım Çalışması projelerindeki objeler için de 
geçerlidir. 

3. Bir kütüphane üyesinin DS'nin, sadece, gerekli parametrenin, objenin parametre listesinde 
olduğu durumda değiştirilebileceğini not edin. Değişken adı ve bu parametrelerin değerleri, 
aşağıda gösterilen Polisayma.txt dosyasında sıralanmalıdır. 
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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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