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Allplan 2003, un program foarte utilizat
La mijlocul lunii noiembrie a
avut loc Expozi]ia “Solu]ii de
proiectare asistat` în
arhitectur`”. Manifestarea a
fost deschis` cu decernarea
“Premiilor ArhitextDesign
2003”, eveniment realizat cu
sprijinul companiei
Nemetschek România.
Concursul s-a desf`[urat pe dou` sec]iuni - “Arhitectur`” [i
“Design interior”.
La sec]unea Arhitectur`, locul I
a fost ocupat de lucrarea “Locuin]`
familial`”, zona Martirilor, Timi[oara, proiect realizat de Biroul de
Arhitectur` Andreescu&Gaivoronschi din Timi[oara, autor Vlad Gaivoronschi.
La sec]iunea “Design Interior”,
juriul a premiat la egalitate dou` lucr`ri: “Club Seven Gates” - Arad,
autor Bogdan Demetrescu, Timi[oara [i lucrarea “Remodelare cas`
existent`”, str. Constantin Istrati 46,
Bucure[ti, realizator Biroul de Arhitectur` Grafic Studio, Bucure[ti, autori: Remus Harsan, Dragos Perju,
Nemes Karoly.
Premiul special al Revistei
ArhitextDesign a fost ob]inut de lucrarea “Casa de lemn la Miercurea
Ciuc”, autor Tovissi Zsolt.
Vizitatorii interesa]i de software-ul Allplan 2003, produs al acestei companii, au beneficiat timp
de dou` zile de cursuri gratuite de operare cu acesta, timp \n care au realizat efectiv un proiect de cas` sub
\ndrumarea direct` a unui instructor
specialist. Cu aceast` ocazie s-a f`cut [i o scurt` prezentare a noii versiuni a programului Allplan 2004,
care va fi lansat` \n România \n
prim`vara anului viitor.
De asemenea, \n cadrul Zilei
Studen]ilor a fost expus` o nou`
strategie a companiei Nemetschek
România de certificare. Studen]ii
care doresc s` se \nscrie \n aceast`
ac]iune primesc gratuit o licen]`
educa]ional` complet` Allplan
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2003. Dup` o perioad` de asimilare
a cuno[tin]elor studen]ii vor sus]ine
un examen de certificare, \n urma
c`ruia vor primi un atestat de Utilizator Nemetschek (categoria C) recunoscut interna]ional.
Allplan 2003 este o aplica]ie
destinat` proiect`rii asistate de calculator \n domeniul arhitecturii [i
construc]iilor.
Nout`]ile aduse de Allplan 2003
ar putea fi \mp`r]ite \n dou` mari
grupe: func]ii noi, pentru cei care
lucreaz` \n 2D [i facilit`]i de editare
a proiectelor deja existente, având
ca rezultat o cre[tere a flexibilit`]ii
[i a vitezei de lucru. S-a ob]inut o
eliberare a spa]iului de lucru printro regândire a meniurilor contextuale
- avantaj pentru cei ce nu dispun de
monitoare de mari dimensiuni.
Allplan \ncorporeaz` o tehnologie ce ofer` o solu]ie complet` pentru fiecare etap` a realiz`rii proiectului: de la primele schi]e pân` la
realizarea documenta]iei livrate
executantului. Având ca nucleu o
baz` de date unic` - orientat` obiect
3D – Allplan creeaz` [i men]ine

permanent o rela]ie \ntre reprezentarea 2D [i 3D, \ntre model, planuri,
sec]iuni [i eleva]ii.
Toate reprezent`rile 2D [i 3D
sunt, de fapt, ale aceluia[i unic obiect din baza de date, motiv pentru
care nu exist` diferen]e de acurate]e
de reprezentare \ntre planuri, eleva]ii sau vederi \n perspectiv`. |n felul
acesta, fiecare utilizator poate procesa \n modul cel mai convenabil obiectul de desenat, modific`rile/complet`rile f`cându-se direct pe
modelul 3D. Fiind realizat special
pentru domeniul proiect`rii de arhitectur`, Allplan con]ine \n biblioteci
specializate, obiecte 3D – parametrizate – de arhitectur`, obiecte care
au caracteristici specifice de arhitectur`: fereastra se a[eaz` doar

Nemetschek România a organizat dou` zile de cursuri gratuite de operare
\ntr-un gol dintr-un perete, u[a este
mereu aliniat` la prag etc. Datorit`
nucleului
orientat
obiect,
modific`rile f`cute \ntr-un desen se
reflect` \n tot proiectul – modele
3D, planuri, eleva]ii, liste de componen]` sau materiale etc.

Avantaje pentru cei care
lucreaz` 2D
Allplan a fost [i va r`mâne un
program f`cut s` lucreze \n 3D. Cu
toate acestea, Allplan 2003 a adus o
serie de \mbun`t`]iri pentru aceast`
zon`. Cu noile facilit`]i de introducere punct, cu modul de previzualizare al punctelor specifice,
cu meniul contextual mult \mbun`t`]it, modul de lucru \n 2D este acum la fel de facil [i performant ca
cel din 3D. Noile facilit`]i de introducere punct sunt poate dovada cea
mai bun` a \mbun`t`]irii suportului
pentru desenare 2D.
Dintre aceste facilit`]i amintim:
- noua linie de dialog ce ofer`
noi op]iuni de introducere [i manevrare a valorilor coordonatelor –
previzualizare, re]inere/repetare co-

ordonat` introdus`, blocarea unei
coordonate pe o direc]ie, coordonata Z este [i ea disponibil` aproape \n
toate cazurile (exep]ie fac textul [i
cotarea), indicarea valorilor absolute sau relative fa]` de un punct indicat de utilizator;
- meniul contextual – buton
dreapta mouse – a fost mult \mbun`t`]it [i este acum disponibil pentru toate situa]iile (la introducere de
puncte butonul dreapta al mouseului nu mai activeaz` Suma); \n felul acesta se poate elibera o mare
parte a spa]iului de lucru (prin renun]area la unele meniuri statice)
func]iile fiind oferite acum selectiv
\n meniul contextual;
- vizualizarea punctelor specifice “ag`]ate” de mouse ca [i a noilor puncte ale c`ror coordonate sunt
introduse \n linia de comand`;
- este disponibil` o nou` func]ie
de copiere \n lungul unui element,
cu sau f`r` rotirea obiectului copiat;
- noi facilit`]i de trasare a poliliniilor paralele legate de direc]ia de
desenare (un preview ne prezint` rezultatul \nainte ca linia s` fie trasat`)
- noua interfa]` ce respect` integral prescrip]iile Windows;
- importul [i exportul de elemente grafice spre [i dinspre alte
programe – mai ales Autocad – au
fost \mbun`t`]ite [i completate;
acum exist` [i op]iuni noi pentru rezolvarea problemelor ce apar la importul fi[ierelor cu valori foarte
mari ale coordonatelor.

Compatibilitate
Allplan este compatibil cu toate
aplica]iile software importante, inclusiv cu alte programe de proiectare asistat` de calculator prin intermediul fi[ierelor DXF, DWG sau
DGN ca [i prin multitudinea de formate VRML. De asemenea, listele
de materiale pot fi exportate c`tre
Excel printr-o singur` comand`.
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