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“Yapım Simulasyonu” Eklentisi 
Hakkında

GİRİŞ

Yeni komut setleri geçerli olarak Belgeleme > Listeleme Ekstraları > Yapım Simulasyonu alt 
menüsünde yer alacaktır. 

Yapım Simulasyonu hiyerarşik menüsündeki komutlar yapı elemanlarını bir görev listesi ile 
ilişkilendirerek ARCHICAD 3D modeliyle yapım sürecini simule eder. Bu liste ARCHICAD içinden ya da 
(sadece Windows için) bir Microsoft Project veritabanından içeri alınarak oluşturulabilir. 

Not: Yapım Simulasyonu menüsü yalnızca Kat Planı penceresi aktif iken kullanılabilir. Sadece bir 
Yapım Simulasyonu projesi (görev listesi) bir ARCHICAD Projesine bağlanabilir. Başka bir 
ARCHICAD projesiyle bir Yapım Simulasyonu Projesi açmak çözülmemiş referanslar 
yaratacaktır.Menüde yer alan komutlar: 

• Görev Listesini Göster/Gizle: Durumlarıyla tüm tanımlı görevleri sıralayarak Yapım 
Simulasyonu iletişim kutusunu açar. Görevler bu iletişim kutusunda tanımlanabilir veya 
Microsoft Project veritabanından içeri aktarılabilir. 

• Proje Aç: bir Microsoft Project veritabanını içeri aktarmayı sağlar. 

• Proje Kaydet: görev listesini bir veritabanı formatında kaydeder. 

• Projeyi Farklı Kaydet:  bir veritabanı formatındaki görev listesini farklı bir isimle kaydeder. 
Asıl veritabanları üzerine yazmayı önlemek için bunu kullanın. 

• Animasyon Oluştur: yapım sürecinin ilerlemesini gösteren bir animasyon oluşturmanızı 
sağlar. 

“Yapım Simulasyonu” EKLENTİSİ NASIL KULLANILIR

ARCHICAD'e gidin ve Belgeleme > Listeleme Ekstraları > Proje Aç komutunu seçin. Beliren 
iletişimde MS Project'te kaydettiğiniz dosyayı seçin. Aç'a tıklayın. 

Yapım Simulasyonu iletişim kutusu açılır. 

İletişim kutusu şu alanları içerir: Görevler, Tip, İşlem, Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi. Alanlar 
üzerlerine çift tıklanarak düzenlenebilirler. Herhangi başlığa tıklamak görev listesini bu anahtara 
göre sıralar. 
Telif Hakkı © 2017 - GRAPHISOFT, her hakkı saklıdır. ARCHICAD® GRAPHISOFT'un tescilli ticari bir markasıdır. 
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Görevler, Başlangıç Tarihi ve Bitirme Tarihi alanları MS Project'ten import edilir. Bunları saklayabilir 
veya üzerine yazabilirsiniz ve yeni görevleri elle girebilirsiniz. 

İşlem iletişim kutusunun altında tanımlanan Geçerli Tarih ile uygun olarak ARCHICAD tarafından 
otomatik olarak doldurulur. Bu alanlar başka türlü düzenlenemez. 

Tipler görev tiplerini sıralayan bir açılan menü ile elle tanımlanırlar. Beş tip yapım görevi bulunur: 

• Yap: Simulasyon başladığında elemanlar mevcut değildir. Görev sırasında meydana getirilirler 
ve burada kalırlar. 

• Yık: Simulasyon başladığında arsada elemanlar mevcuttur. Görev sırasında kaldırılırlar.

• Restore Et: Elemanlar görevin başında ve sonunda mevcuttur. Görev sırasında üzerlerine 
çalışma yapılır. 

• Dondur: Elemanlar görevin başında ve sonunda mevcuttur. Ancak üzerlerinde bir çalışma 
gerçekleştirilmez 

• Geçici: Simulasyon başladığında elemanlar mevcut değildir. Görev sırasında meydana 
getirilirler ve görev bittiğinde ise kaldırılırlar.

Görev listesi tamamlandığında ARCHICAD elemanlarını görev listesi öğelerine bağlamaya 
başlayabilirsiniz. 
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Kat Planı Penceresine gidin ve bazı elemanlar seçin. Yapım Simulasyonu iletişim kutusunda 
elemanları bağlamak istediğiniz görev listesini seçin ve sağdaki Bağla düğmesine tıklayın. 

Not: Bir eleman aynı anda 10 kadar göreve bağlanabilir. 

Yapım Simulasyonu iletişim kutusunun sağındaki düğmeler görev listesini yönetmenizi sağlar. 

• Bağla bir görevi seçili Kat Planı elemanlarına atar. 

• Bağlantıyı Kaldır seçili görev ve atandığı Kat Planı elemanları arasındaki bağı kaldırır. 

• Bağlı Görevleri Göster Kat Planında seçili elemanlara atanan görev(ler)in adlarını vurgular. 
Not: Listede vurgulanan bir görevi seçerseniz düğme adı İşaretsiz Görev'e dönüşür. 

• Bağlı Öğeleri Seç Vurgulanan görevin atandığı Kat Planındaki elemanları seçer. 

• Bağlanmamış Öğeleri Seç Herhangi bir göreve atanmamış Kat Planındaki tüm elemanları 
seçer. 

• Yeni Görev listeye yeni görevler eklemeye yarar. 

• Görevi Sil listeden vurgulanan görevi kaldırır. 

Görev tamamlandığında Yapım Simulasyon Penceresinin altındaki kontrolleri kullanarak yapım 
sürecini simule edebilirsiniz. 

Geçerli Tarih alanı tarihi kontrol etmenizi veya binanın durumunu gösteren başka bir gün seçmenizi 
sağlar. 

Yapılanı Göster düğmesi elemanları mevcut durumlarında gösterir. Bu düğme ayrıca henüz yapımı 
başlamamış tüm elemanları “YS Gizli Katmanı” isimli bir gizli katmana taşır. Bu elemanlar tekrer 
göstermek üzere seçmediğiniz sürece her iki ARCHICAD Penceresinde görünmezler. 

Tümünü Göster düğmesi tüm elemanların görünümünü “normal” duruma döndürür. Bu düğme 
ayrıca Yapılanı Göster düğmesi ile gizlenen elemanları asıl katmanlarına geri döndürür.

Farklı yapım safhaları farklı şekillerde gösterilir. ARCHICAD bağlı elemanları mevcut tarihe göre üç 
sınıfa ayırır. Bu sınıflama Yapılanı Göster düğmesine tıklandığında harekete geçer. 

• Tamamlanmış elemanlar normal (Kat Planında kalem rengi, 3D'de yüzey) renklerinde 
gösterilirler.

• Başlanmış elemanlar görev tipine göre farklı renkte gösterilir. Renk değişiklikleri ile ilgili tanımlar 
aşağıda açıklanmıştır. 

• Yapımına henüz başlanmamış elemanlar “YS Gizli Katmanı”na aktarılır ve gösterilmezler. Görev 
tipine göre renkler aşağıdaki şekilde değişir: 

• Yap tipi elemanlar görevleri başladığında görünmezler; görev devam ederken Kat Planında 251 
no'lu kalem, öntanımlı “YS Yap” malzemesi ile ve görev bittiğinde ise asıl renkleri ile gösterilirler. 
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• Yık tipi elemanlar görevleri başladığında görünmezler; görev devam ederken Kat Planında 252 
no'lu kalem, öntanımlı “YS Yık” malzemesi ile ve görev bittiğinde ise asıl renkleri ile gösterilirler. 

• Yenileme tipi elemanlar görev başlamadan önce ve bittiğinde asıl renkleri ile gösterilirler. Görev 
devam ederken ise Kat Planında 253 no'lu kalem ve öntanımlı “YS Yenileme” malzemesi ile 
gösterilirler. 

• Dondur tipi elemanlar görev başlamadan önce ve bittiğinde asıl renkleri ile gösterilirler. Görev 
devam ederken ise Kat Planında 254 no'lu kalem ve öntanımlı “YS Dondur” malzemesi ile 
gösterilirler.

• Geçici elemanlar görev başladığında veya bittiğinde görünmezler. Görev devam ederken ise Kat 
Planında 255 no'lu kalem ve öntanımlı “YS Geçici” malzemesi ile gösterilirler. Not: YS Yap, YS Yık, 
YS Yenileme, YS Dondur ve YS Geçici hiçbir doku veya 3D tarama ilişkilendirilmemiş ön tanımlı, 
saydam yüzeylerdir. 

Komutu seçmek Animasyon iletişim kutusunu gösterir. 

İletişim kutusunun üstünde simulasyonun başlanıç ve bitiş tarihini tanımlayabilirsiniz. 

Orta kısımda süreyi gün olarak tanımlayabilirsiniz. Kare sayısı alanı Animasyon Oluştur komutundaki 
mevcut ayarları kullandığından gridir. Alt kısımda animasyon oluşturmak için mevcut görünüşü veya 
mevcut kamera yolunndan birisini seçebilirsiniz. 

Not: Mevcut görünümü seçerseniz, Görünüm > 3D Görüntüleme Seçenekleri > 3D Projeksiyon 
Ayarları iletişim kutusunda ayarlarınızı kontrol edin ve bir perspektif görünümün ayarlı olduğuna 
emin olun. 

Sağda filmi Quick Time Movie veya AVI (sadece Windows) olarak kaydedebilir, başlık ve özel metin 
gibi ilave bilgi tanımlamalar yapabilirsiniz. Kaydet'e bastığınızda animasyon dosyası için konum 
tanımlayabilirsiniz. 

MS PROJECT'TEN BİR PROJE DIŞARI AKTARMAK

Microsoft Project'ten ARCHICAD'e Proje transfer etmeden önce MS Project'te CS Map.mpp 
dosyasını açmanız gerekir. Araçlar menüsü > Düzenleyici > Haritalar Sekme Sayfasına gidip sağdan 
Yapım Simülatörü v1 haritasını Global.MPT'ye kopyalayın.
Telif Hakkı © 2017 - GRAPHISOFT, her hakkı saklıdır. ARCHICAD® GRAPHISOFT'un tescilli ticari bir markasıdır. 
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MS Projede İş listesi yaratırken kesin bir adlandırma düzeni takip etmeniz gerekir - iş adları öncesi 
aşağıdaki önekleri kullanmanız gerekir: 

• Yap tipi işlerde B_işadı 

• Yık tipi işlerde D_işadı 

• Yenile tipi işlerde R_işadı 

• Dondur tipi işlerde F_işadı 

• Geçici tipi işlerde T_işadı 

Tarih formatı AA/GG/YYYY şeklinde olmalıdır. Örneğin: 4/14/2015 

MS Proje dosyasını kaydederken Dosya > Farklı Kaydet'i seçin. Metin dosyası formatını seçip 
Kaydet'e tıklayın. Beliren Dışa Aktarma Eşleme iletişiminde, “Yapım Simulasyonu” formatını seçip 
Kaydet düğmesine tıklayın. 
Telif Hakkı © 2017 - GRAPHISOFT, her hakkı saklıdır. ARCHICAD® GRAPHISOFT'un tescilli ticari bir markasıdır. 
Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin varlıklarıdır.
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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. 
Telif Hakkı © 2017 - GRAPHISOFT, her hakkı saklıdır. ARCHICAD® GRAPHISOFT'un tescilli ticari bir markasıdır. 
Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin varlıklarıdır.
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