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DonatıPro™’nun 201504 sürümünde stil dosyası şablonunda bazı katmanların adı değişmiş,
bazıları da eklenmiştir. Yeni sürümünüzün çalışması için şu anda kullandığınız stil dosyasında
aşağıdaki ayarlamaları yapmalısınız.

Stil dosyanızı ve aynı ismi taşıyan şablon Dwg dosyanızı başka bir
konuma kopyalayın.
201502 sürümünden daha eski bir sürüm kullanmıyorsanız stil dosyalarınız:

C:\Program Files\Talia\Dpro3-Rnnx\Support

Dizini altında yer alacaktır. Bu konumda size ait olan TXT ve DWG uzantılı iki dosyayı çalışmak
için bir başka dizine kopyalayın.

Bir metin editörü ile Stil TXT dosyanızı, kullandığınız AutoCAD
sürümü ile de Stil DWG dosyanızı açın.

Dosyanın içinde 16 numaralı LAYER aralık okları için düzenlenmiştir. Siz de 16 numaralı LAYER
açıklamasını “Aralık oku” olarak değiştirin ve katman için istediğiniz bir ismi verin. Bu
düzenlemeleri yaparken aralarda boşluk değil TAB (1 sekme) olduğundan emin olunuz.

Yeni katmanınızın adını AutoCAD dosyası içinde de T_TXT60’dan kendi verdiğiniz isme
çeviriniz.
Stil dosyanız içinde 20’den 26’ya kadar olan katmanlar yoktur. Bu katmanlar DonatıPro™
tarafından yeni eklenmiştir.
STYLE-Talia-20.TXT dosyasını açın ve 20’den 26’ya kadar olan katman satırlarını kopyalayarak
kendi dosyanıza 19’uncu satırın hemen ardına yapıştırın.
Bu katmanlarda açıklamalar ve Layer isimleri Taliasoft tarafından verilmiştir. Yukarıda olduğu
gibi katman isimlerini hem TXT dosyasında hem de DWG dosyanızda değiştirin.

Eski stil dosyalarınızın bir yedeğini alın ve yenilerini olması gereken
yere kopyalayın.
Şimdi eski stil dosyalarınızı yedekleyin ve düzenlediklerinizi onların yerine koyun.
AutoCAD’i açıp stil dosyası seçimini yapın.
AutoCAD’i kapatıp tekrar açın ve bir çizim yapın.
Hata alırsanız aşağıdaki başlıkları gözden geçirin.
•
•

TXT dosyasında TAB (1 sekme) yerine boşluk bırakmış olabilir miyim?
TXT dosyasında verdiğim katman isimleri ile AutoCAD dosyamdakileri aynı vermemiş
olabilir miyim?

Hata almazsanız dosyanız doğru demektir. Dilerseniz STYLE-Talia-20.TXT ve STYLE-Talia20.DWG dosyalarını kullanarak kendi stil şablonunuzu yeniden oluşturabilirsiniz.
Stil dosyasını düzenlemekte güçlük çektiğiniz takdirde bizden de yardım isteyebilirsiniz.

Yeni katmanlar ve anlamları
NO
16
20
21
22
23
24
25
26

İsim
T_ARALIKOKU
T_KOTBLOK
T_METDEMIR
T_YEDEK1
T_YEDEK2
T_YEDEK3
T_YEDEK4
T_YEDEK5

Açıklama
Aralık okları için kullanılır
Kot bloklarının katmanı
Metraj tablosundaki demir çizimleri için kullanılır
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek

