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Sissejuhatus 
Täname, et valisite tarkvara Solibri Model Checker™.  

See dokument on loodud lühijuhendiks hoone infomudeli (Building Information 
Modeling (BIM)) failide reeglipõhise analüüsiprotsessi läbimiseks. Antud õpetuse 
läbilugemisel omandate baasteadmised tarkvara Solibri Model Checker (SMC) 
põhimõistetest ja mõningatest võimalustest. Lisateabe saamiseks soovitame lugeda 
SMC veebipõhist dokumentatsiooni.  

See dokument käsitleb spetsiaalselt tarkvara Solibri Model Checker v9.5. Kui teil 
on vanem versioon, siis võtke arvesse, et kasutajaliides võib olla muutunud.  

1. Teave Solibri Model Checker™-i kohta 
Solibri Model Checker™ on tarkvara, mis analüüsib hoonete infomudeleid 
terviklikkuse, kvaliteedi ja füüsilise turvalisuse osas. Solibri Model Checker muudab 
kvaliteeditagamise (QA) / kvaliteedikontrolli (QC) protsessi võimalikult lihtsaks, 
uurides hoone mudelit röntgentehnoloogia abil, et tuvastada projektis võimalikke 
vigu ja nõrkusi, tõstes esile vastuolus olevad komponendid ning kontrollides mudeli 
vastavust ehitusseadustikule ja ettevõttesisestele parimatele praktikatele (vt joonist 
1).  

Projekti kontrollimine 
Arhitektuuri, projekteerimise, ehituse ja omaniku/haldaja (architectural, engineering, 
construction, owner/operator (AECO)) valdkonna ettevõtetel on ees uued 
võimalused ja väljakutsed tänu CAD-süsteemide arenemisele elektroonilistest 
joonestuslaudadest BIM-i koostamise tööriistadeni. Kõik suuremad tänapäeva BIM-i 
koostamise tööriistad suudavad koostada hoonete mudeleid, mis sisaldavad 
asjakohaseid hoone komponente ja seotud teavet kõike ühes failis. 

BIM-i failid pakuvad AECO tööstusvaldkonnale suuri eeliseid, kuid nendega 
kaasnevad ka uued väljakutsed. Kui teavet vahetatakse ja kasutatakse 
elektroonilisel kujul, siis on äärmiselt oluline, et need andmed oleksid 
usaldusväärsed. 

Solibri Model Checker (SMC) võimaldab kontrollida BIM-i faile kindla 
reeglikomplekti alusel, tuvastada võimalikud leitud probleemid ja koostada nende 
kohta aruanne. See on märgatavalt kiirem ja usaldusväärsem kui 
ehitusdokumentide tavapärane käsitsi kontrollimine ja analüüsimine. 

Reeglipõhine analüüs 
Reeglid on tarkvara Solibri Model Checker põhialuseks. Reegel kontrollib mudelit 
ühest aspektist (nt ruumid on ümbritsevate seintega joondu, mistõttu on pindala 
mõõtmise väärtused õiged) või mingist kindlast vaatepunktist (nt õigete 

konstruktsiooni tüüpide kasutamine). Mõned reeglid kirjeldavad ka hoone 
põhiomadusi (nt aknatüüpide ja suuruste loendid). 

Mõned ehitusseadustiku kontrollreeglid on kohe kaasas (nt juurdepääsetavuse 
reeglid). Need reeglid on riigipõhised, kuid reegli parameetrite seadistamisega saab 
neid kohandada vastama paljudele riikidele või piirkondadele. Tähelepanu! Teil võib 
olla vaja muuta ruumi kategooriaid, et need vastaksid ruumide nimedele teie 
mudelis. 

Selle tulemusel tekitab reegel vahel probleeme ja teatud juhtudel koostab reegli 
aruande. Probleemid rühmitatakse kategooriatesse, mis muudab nendest aru-
saamise ja nendega tegelemise lihtsamaks.  

Tulemuste esitamine 
SMC Automatic Issue Navigator visualiseerib probleemi 3D-vaates, navigeerides 
probleemsete komponentide juurde ja peites ajutiselt ebaolulised komponendid. 

Probleemide defineerimisel ja visualiseerimisel on siiski alati lõppkasutaja 
otsustada, millised probleemid vajavad lahendamist. 

Saate luua võimsa töövoo, koostades huvipakkuvatest punktidest või probleemidest 
slaidiseansi esitluse ning kasutada seda visuaalset aruannet (Visual Report) 
dünaamilise töödokumendina tuvastatud probleemidele lahenduste leidmiseks ja 
määratlemiseks. Salvestatud SMC faili koos tulemuste, otsuste ja esitlustega 
saavad vaadata kõik, kes kasutavad tarkvara Solibri Model Viewer (tasuta 
allalaaditav versioon on saadaval veebilehel www.solibri.com). 

Seejärel saate tulemused edasi saata, luues koordineerimisaruande (Coordination 
Report) ja saates selle näiteks mudeli autorile. Autor saab aruannet vaadata ja teha 
algsele BIM-i failile vajalikud muudatused. Võimalik on kasutada ka BCF-i faile. 

Nende sammudega olete analüüsinud BIM-i faili, esitanud oma asjatundja 
kommentaarid, dokumenteerinud ja visualiseerinud probleemid ning teinud BIM-i 
autori jaoks probleemide kõrvaldamise lihtsaks.  Seda töövoogu järgides olete ilma 
lisatööd tegemata taganud ka kontrolljälje, mis on osa BIM-i kvaliteeditagamise 
protsessist (vt joonist 1).  
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Joonis 1. SMC kvaliteeditagamise/-kontrolli protsessi ülevaade 

2. Tarkvara installimine 
1) Laadige alla Solibri Model Checker asukohast Solibri Solution Center https:// 

solution.solibri.com/. Käivitage installifail ja järgige installimise suuniseid. 

2) Kui teil on kohandatud lisasid tarkvarale Solibri Model Checker, installige 
esmalt SMC ja seejärel kohandatud lisad ning järgige suuniseid. 

Tarkvara esmakordne käivitamine 
1) Topeltklõpsake töölaual ikooni Solibri Model Checker. 

2) Avaneb tervitusaken „Welcome to Solibri Model Checker” � Sisestage oma 
kasutajanimi ja parool ning klõpsake valikut Register (vt joonist 2). 

 

Joonis 2. Registreerimisaken 

Sätete seadistamine vahekaardil „File” 
1) Kuvatakse SMC põhiaken, kus on avatud vahekaart File (vt joonist 3). 

 

Joonis 3. Vahekaart „File” ja menüüvalik „Recent” 

2) Järgmisena kontrollige oma sätteid, valides vasakult menüüst valiku Settings 
(vt joonist 4).  
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Joonis 4. Vahekaart „File” ja menüüvalik „Settings” 

Sisestage aknas General kasutaja andmed ja klõpsake valikut OK (vt joonist 
5). 

  

Joonis 5. Settings -> General 

3) Kui soovite seadistada SMC kasutajaliidese poolt kasutatavaid ühikuid, avage 
aken Units. Ühikuid saate oma seansi käigus igal ajal muuta. Pange tähele, 
mõned reeglid võivad nõuda enne uute ühikute sätete rakendumist 
ümberarvutamist (vt joonist 6). 

 

Joonis 6. Ühikute valimine 

Õppevideod 
Lisaks saate vaadata ka õppevideoid, mis on saadaval igal vahekaardil, kui klõpsate 
õppevideo nuppu üleval paremas nurgas (vt joonist 7). See avab Solibri 
õppevideote veebilehe. 

 

Joonis 7. Igal vahekaardil on saadaval õppevideo 

Pange tähele, siin avatud failid võivad olla loodud teie ettevõtte poolt ning 
sellisel juhul siin näidatust erineda.  
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3. Visualiseerimine 

Mudeli avamine 
SMC impordib BIM-i failid neutraalses IFC vormingus. Lisateavet lisasuvandite 
kohta leiate SMC menüüvalikust Help. 

Mudeli avamine 
1) Kui klõpsate vasakul menüüs valikut Open Model, kuvatakse aken Open 

Models, kus on näidatud näidisfailid (vt joonist 8).  

  

Joonis 8. Aken „Open Models” 

2) Valige loendi lõpust fail SMC Building ja klõpsake valikut Open. 

3) Mudeli avamisel palutakse teil valida valdkond, kuhu mudel kuulub. Õige 
valdkonna valimine on reeglite nõuetekohaseks toimimiseks ülimalt tähtis (vt 
joonist 9). 

 

Joonis 9. Mudeli valdkonna määramine 

4) Pärast faili avamist kuvatakse mudel kasutajaliideses. Märkus.  Nüüd töötate 
vahekaardil Model (vt joonist 10). 

 

Joonis 10. SMC kasutajaliidese vahekaart „Model” 
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Kasutajaliidese teave 

Vahekaardid 
Kasutajaliides koosneb vaikimisi viiest vahekaardist. Nendeks on „File”, „Model”, 
„Checking”, „Communication” ja „Information Takeoff” (vt joonist 11). Lisaks on 
võimalik lisada uusi vahekaarte (+) või muuta olemasolevaid. 

 

Joonis 11. Viis peamist vahekaarti „File”, „Model”, „Checking”, „Communication” ja 
„Information Takeoff” 

Vahekaart „File” 
See aken sisaldab järgmisi menüüvalikuid (vt joonist 12).  

Open Model: IFC, DWG või SMC failide avamine. 

Add Models: ühe või mitme faili lisamine (ühendamine) seanssi. 

Update Models: olemasolevate mudelite uuendamine, mis on juba seansi käigus 
avatud või praegusesse SMC mudelisse kaasatud. 

Save Model: praeguse mudeli salvestamine praeguse failinimega. 

Save Model as: praeguse mudeli salvestamine uue failinimega. 

Security Settings: turvaparameetrite seadistamine, nagu faili kaitsmine parooli või 
aegumiskuupäevaga. 

Close: praeguse mudeli sulgemine 

Recent: viimati kasutatud failid 

Roles: kasutajarolli valimine 

Solution Center: võimalikud laiendid SMC-le. 

Settings: parameetrite, kasutajateabe, ühikute, valdkonna, värvivastenduse jne 
seadistamine. 

Help: abistavad dokumendid ja tugiteenused 

Ruleset Manager: lülitumine funktsioonile Ruleset Manager reeglite parameetrite 
ja reeglikomplektide muutmiseks. 

Pange tähele, olenevalt teie kasutajaprofiilist ei pruugi teil olla juurdepääsu 
funktsioonile „Ruleset Manager”. Sellisel juhul võtke ühendust süsteemi 
administraatoriga. 

Exit: praeguse mudeli ja rakenduse sulgemine. 

 

Joonis 12 

Vahekaart „Model” 
Vaikimisi on kuvatud kolm vaadet: „Model Tree”, „Info” ja „3D” (vt joonist 13). 

Vaade Model Tree näitab vaikimisi mudeli sisu hierarhiat. 

Vaade Info näitab valitud komponendi teavet. 

Vaade 3D näitab mudelit graafilisel kujul pärast selle avamist. 
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Joonis 13. Vahekaart „Model” 

Vahekaart „Checking”  
See vahekaart sisaldab vaadet Checking, kus saab seadistada reegleid ja 
reeglikomplekte, vaadet Results, kus saab vaadata reeglitega seotud probleeme, 
ning vaadet Result Summary, kus on esitatud probleemide koguarv seoses kindla 
reegliga, et saaksite ülevaate mudeli kvaliteedist ja võimaluse luua 
kvaliteeditagamise aruande (vt joonist 14). 

.  

Joonis 14. Vahekaart „Checking” 

Vahekaart „Communication” 
See vahekaart on ette nähtud reeglitega seotud probleemide ning kasutaja 
määratud vaatenurkade kogumiseks ja salvestamiseks esitluseks/slaidiseansiks. 
See on mugav ja võimas viis mudelis tehtud avastuste näitamiseks ning jagamiseks 
(vt joonist 15). 

 

Joonis 15. Vahekaart „Communication” 

Vahekaart „Information Takeoff” 
See vahekaart on ette nähtud mudelist teabe kogumiseks.  Lühidalt öeldes 
võimaldab Information Takeoff (ITO) kasutajatel BIM-i failist teavet koguda, seda 
organiseerida ja visualiseerida ning selle kohta aruannet koostada. See teave võib 
sisaldada ruumilisi alasid pindalade arvutamiseks, hoone välispiirdeid (nt välisseinte 
pindalad) energiaarvutusteks, mahtusid, koguseid ja palju muud (vt joonist 16).  
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Joonis 16. Vahekaart „Information Takeoff” 

Vaated 
Vaikimisi on SMC-s eelvalitud vaated neljal erineval vahekaardil. Kui soovite mudeli 
teavet lähemalt uurida, saate avada lisavaated (vt joonist 17). 

 

Joonis 17. Lisavaated 

Kõik lisavaated avatakse ujuvate vaadetena, mille asukohta saab kasutataval 
vahekaardil muuta. Ujuv vaade kaob, kui lülitute teisele vahekaardile. Kui lülitute 
tagasi vahekaardile, kus te vaate avasite, kuvatakse see uuesti.  

Vaateid saab avada, nende suurust muuta, neid dokkida / lahti dokkida ja sulgeda. 
Kui haarate vaate üleval vasakus nurgas olevast täpilisest alast, saate vaate 
vahekaardile dokkida. Ilmub kastike, mis näitab, kuhu vaade paigutatakse. Vaate 
lahtidokkimiseks klõpsake üleval paremas nurgas asuvale ikoonile (vt joonist 18). 

 

Joonis 18. Vaate dokkimine 

 

Järgmistes peatükkides kasutate peamiselt vaateid „3D”, „Model Tree”, „Checking” 
ja „Results” (vt joonist 19). Vaatame neid lähemalt. 
 

   
Joonis 19. Vaade „3D” 
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Erinevad vaated võimaldavad kasutajal teha erinevaid toiminguid. Vaated 
sisaldavad järgmist. 

Vaade Sisaldab 

3D Mudeli graafiline kujutamine.  
Võimaldab kasutajal mudelit teisaldada ja pöörata ning visualiseerida 
seda erinevate vaatenurkade all. Võimaldab kasutajal komponente 
valida, peita ja muuta neid läbipaistvateks. 

Checked 
Components 

Kuvab teavet komponentide kontrollimise oleku kohta: All Checked (kõik 
kontrollitud), Passed (korras), Failed (vigane) jne. 

Checking Aktiivsed reeglikomplektid 
Võimaldab kasutajal käivitada kontrollimist ja luua aruandeid 

Classification Võimaldab kasutajal klassifitseerida ja visualiseerida komponente 
erinevate klassifikatsioonide järgi (nt ruumi kasutamise järgi). 

Compartmentation Võimaldab luua ja muuta erinevaid sektsioone (kogupind, tuletõkke- ja 
turvasektsioonid).  

Filtering Võimaldab kasutajal luua erinevaid filtreid ja kasutada neid valikute 
tegemisel. 

Hyperlink 
Manager 

Võimaldab luua ja hallata hüperlinke. Hüperlinke saab lisada Solibri 
Model Checkeri igal tasemel ja peaaegu igale elemendile, sealhulgas 
reeglikomplektid, mudelid, tüübid, komponendid, probleemid ning slaidid. 

Info Kuvab teavet valitud komponendi, reegli või probleemi kohta. 

Information 
Takeoff 

Võimaldab kasutajale paindlikku teabe kogumist, visualiseerimist ja 
aruandlust. Siin saab eksportida ka hüperlingi ühendust 
komponentidega. 

Model Tree Mudeli puuvaade. 

Parameters Valitud reegli parameetrid. 

Communication Kuvab mudelist loodud slaidiseansid. 

Report Kuvab valitud reegli aruande, kui on saadaval. 

Results Kuvab valitud reegli tulemused. 

Vaade Sisaldab 

Results Summary Kuvab valitud reegli probleemide koguarvu.  

Selection Basket Kuvab valitud komponendid. 

Space Grouping Kuvab praeguse mudeli ruumi rühmituse puu. 

Tools Kuvab valitud reegli kasutatavad tööriistad. 
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Mudeli visualiseerimine  
Kõik visualiseerimis- ja muud tööriistad tuleb valida 3D-vaate tööriistaribalt (vt 
joonist 20). 

 

Joonis 20. 3D-vaate tööriistariba – navigeerimisrežiimid ja toimingud 

Proovige mudelit liigutada ja pöörata.  

Kõndimisrežiim 

Kõndimisrežiimis saate hoones ringi kõndida. Kui klõpsate valikut Walk (vt 
joonist 21), siis kuvatakse mudel horisontaalselt. Kõndimisrežiimis juhitakse liikumist 
hiirega. Vajutage ja hoidke all hiirenuppu ning liigutage seda vaates ringi. 
Lähtepunktiks on 3D-vaate keskpunkt. Kui liigutate hiirt keskpunktist ülespoole, siis 
liigute edasi. Kaugus keskpunktist määrab kiiruse. Kui liigutate hiirt keskpunktist 
allapoole, siis liigute tagasi. Kui liigutate hiirt keskpunktist paremale, siis liigute 
paremale jne.  

Režiimil Walk on kindel kõndimiskõrgus, see aitab teid treppidel ja kaldega 
paneelidel liikumisel, kuna järgib alumisi pindasid. Kokkupõrke tuvastus takistab teie 
liikumist läbi seinte ja takistuste.  Selle režiimi sisse- või väljalülitamiseks vajutage 
klaviatuuril klahvi C (kui olete kõndimisrežiimis). Kui kõnnite ukse lähedale, siis 
peidetakse see ajutiselt. Teil on võimalik liikuda hoones ka tavaliste mängimiseks 
kasutatavate juhtnuppude abil, valides menüüs režiimi Game. 

 

Joonis 21. Kõndimise juhtnupud 

Saate alati vaadata komponendi teavet, kui valite Info  ja seejärel klõpsate 
komponenti vaates 3D. Valitud komponendi teave kuvatakse vaates Info ekraani 
alumises vasakus nurgas. 

Märgistustööriist 
Märgistustööriist Markup Tool on ette nähtud märgete lisamiseks avastatud 

probleemide esiletõstmiseks.  Märkeid saab salvestada teavitamise eesmärgil näiteks 
teistele osapooltele saadetavatesse esitlustesse.  

Märge võib olla näiteks ümar kujund, joon, pilt, pilve kujund. Märge ilmub hiirega 
osutatud kohale. Märgistustööriist tuleb valida enne märke tegemist (vt joonist 22).  

  

 

Joonis22. Märgistustööriist 

Märkeid saab kasutada ja kombineerida seni, kuni vajutate valikut „Stop”, klahvi 
„Esc” või valite teise tööriista. 



 

Autoriõigus © 2015 Solibri Oy. Kõik õigused kaitstud    10 
 

Mõõtmistööriist 
Mõõtmistööriist Dimension Tool on ette nähtud mõõtmete tuvastamiseks pindade, 
servade ja punktide vahel. 

Valige kaks objekti või pinda, et mõõta nendevaheline kaugus (vt joonist 23).  

  

Joonis 23. Mõõtmise juhtnupud 

Jaotustööriist 
Jaotustööriist Sectioning Tool on ette nähtud hoone jagamiseks sektsiooni 
tasanditeks. Lisaks saab tasandeid liigutada, kui need on määratletud. 

Valige pind, mida soovite kasutada sektsiooni tasandina. Saate luua kuni 6 erinevat 
sektsiooni (vt joonist 24). Sektsiooni tasandi liigutamiseks hoidke all klahvi „Shift” ja 
vajutage vasakpoolset hiirenuppu või kerige hiire ratast.  

  

Joonis 24. Jaotamise juhtnupud 

Mudelis kuvatavate komponentide valimine 
Mudelis saab ajutiselt kuvada ja peita komponente järgmiste valikute abil (vt joonist 
25). 

  

Joonis 25. 3D-vaate tööriistariba – kuvamise/peitmise valikud 

Suumimine ja vaatenurgad 
Saate alati lülituda põhivaatelt näiteks vaatele Front, Back, Left, Right, Top, 
Bottom, Top Front Left jne, kasutades põhivaate ikooni paremal pool asuvat 

väikest kolmurka . See on vaikeseade, mida kasutatakse, kui klõpsate 
põhivaatele. Lisaks saate mudelit lähemale ja kaugemale suumida, kerides hiire 
ratast. Kui hoiate hiire ratast all, siis on võimalik mudelit liigutada (vt joonist 26). 

  

Joonis 26. 3D-vaate tööriistariba – suumimine ja vaatenurgad 
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Komponentide visualiseerimine valitud korrusel 
Sageli on lihtsam käsitleda mudelit korruste kaupa. Kõik hoone komponendid nagu 
seinad, sambad jne ning ka ruumid peaksid piirnema hoone korrusega. 

Mudeli sisu hierarhia on näidatud vahekaardil Model. Klõpsake SMC akna üleval 
vasakus servas vahekaarti Model (vt joonist 27). 

 

Joonis 27. Vahekaardi „Model” puuvaade „Model Tree” 

Sisu hierarhiat kuvatakse vaikimisi. Puuvaates Model Tree olevaid valikuid saab 
avada ja sulgeda, klõpsates (+) ja (–) kastikestele. Avage mudeli hierarhia ja 
klõpsake vaates Model Tree valikut First Floor. Seejärel klõpsake tööriistaribal 

valikut Set to Selection Basket  (vt joonist 28). Lugege funktsiooni „Selection 
Basket” (valikukorv) kasutamise kohta täpsemalt veebipõhisest dokumentatsioonist. 

 

Joonis 28. Puuvaade „Model Tree” 

3D-vaates kuvatakse ainult valitud korrus (vt joonist 29). Kallutage hoonet nii, et see 
oleks nähtav pealtvaates (või klõpsake põhivaadete menüüs valikut Top). 

 

Joonis 29. Esimene korrus 3D-vaates 

Saate valida korraga mitu korrust, kui hoiate all nuppu Ctrl. Teine võimalus on 

korruseid valikusse lisada, kasutades funktsiooni Add to Selection Basket . 
Valitud komponente saab vaadata 3D-vaates ja valikukorvi vaates „Selection 
Basket”.  

Kõigi komponentide kuvamiseks klõpsake valikut Show All . Kui soovite näha 

uuesti ainult valitud komponente (korrus), klõpsake valikut Show Selected Only  
. 

4. Mudeli/projekti kontrollimine ja analüüsimine 

Rolli valimine 
Roll on reeglikomplektide ja muude ressursside kogum, mis on kohandatud kindlaks 
otstarbeks. Vahekaardil „Checking” tuleb teil enne kontrollimisprotsessiga jätkamist 
valida roll. Pärast rolli valimist liigute otse järgmisesse etappi, milleks on 
reeglikomplekti avamine/lisamine. 

Kui valite rolliks „Training” (väljaõpe) (vt joonist 30), siis on teil esmased 
reeglikomplektid juba valitud ja saate liikuda edasi järgmisesse etappi, milleks on 
projekti kontrollimine Checking the Design. 
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Joonis 30. Rolli valikuaken 

Reeglikomplekti avamine/lisamine 
Pärast rolli avamist kuvatakse reeglikomplektide aken, kus saate valida soovitud 
reeglikomplektid. Akna alaosas on ka valik „+ Add Rulesets”, mille abil saate sirvida 
ja lisada rohkem reeglikomplekte (vt joonist 31). 

MÄRKUS. KASUTAGE REEGLIKOMPLEKTI „Getting started” AINULT 
VÄLJAÕPPEKS! 

 

Joonis 31. Reeglikomplekti valikuaken 

Rohkem reeglikomplekte saate avada ja lisada vaates „Checking” ka järgmiselt. 

Iga reeglikomplekt on fail laiendiga .cset. Kõik reeglikomplektid on installitud teie 
arvutisse reeglikomplektide kausta „Rulesets” või ühisressurssidena 
kesksesse asukohta teie võrgus.  Saate redigeerida praegusi reeglikomplekte ja 
luua uusi reeglikomplektide halduris Ruleset Manager (lugege täpsemalt meie 
veebipõhisest dokumentatsioonist).  

Pange tähele, olenevalt teie kasutajaprofiilist ei pruugi teil olla juurdepääsu 
funktsioonile „Ruleset Manager” või te ei pruugi saada muuta reeglite 
parameetreid või reeglikomplekte. Sellisel juhul võtke ühendust süsteemi 
administraatoriga. 

Klõpsake valikut Click to add Ruleset … või valikut Add vahekaardi 
„Checking” tööriistaribal (vt joonist 32). Avaneb reeglikomplektide valikuaken Select 
Ruleset. Saate valida rohkem reeglikomplekte, mida lisada. Siin õpetuses pole meil 
vaja rohkem reeglikomplekte lisada. 

 

Joonis 32. Reeglikomplektide lisamine 
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Kui reeglikomplekt on imporditud, kuvatakse see vaates Checking. 

Ülesannete loend 
Enne kui saate jätkata kontrollimisprotsessiga, kuvab SMC ülesannete loendi „To-
Do” (klassifikatsioonide lõpetamine, projektipõhiste parameetrite sisestamine jne), 
mis tuleb lõpetada, et tagada mudeli kontrollimisel või ITO-de käivitamisel 
usaldusväärsed tulemused (vt joonist 33).  

  

Joonis 33. Ülesannete loend 

Näide 1. Klassifitseerimise ülesanne 
Näide ülesannete loendist, kus on vaja teha klassifikatsiooni ülesandeid (joonis 33). 
Kui valite Do „Building Elements – Uniformat” Classification, avaneb puuduva 
klassifikatsiooni aken „Missing Classification” (vt joonist 34).  

 

Joonis 34. Puuduva klassifikatsiooni aken 

Aknas teavitatakse teid puuduvast või poolikust klassifikatsioonist. Kui vajutate 
valikut „Open Classification Settings”, avaneb klassifikatsiooni sätete aken 
„Classification Settings” (vt joonist 35).  

 

Joonis 35. Klassifikatsiooni sätete aken 

Komponendid „Railing” pole veel klassifitseeritud. Lisage klassifikatsiooni nimi (vt 
joonist 36), pärast mida liigub „Railing” klassifitseeritud komponentide alla (vt joonist 
37).  
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Joonis 36. Klassifikatsiooni aken / klassifitseerimata komponendid 

 

Joonis 37. Klassifikatsiooni sätete aken / klassifitseeritud komponendid 

See lõpetab klassifitseerimise ja ülesanne muudetakse ülesannete loendis halliks, 
andes märku, et see on tehtud ja võite jätkata järgmise ülesandega (vt joonist 38). 

 

Joonis 38. Klassifitseerimise ülesande „Building Elements – Uniformat” lisamine on 
lõpetatud 

Näide 2. Andmete importimise ülesanne 
Veel üks näide ülesannete loendist, kus on vaja sisestada parameetrite väärtused 
ülesandele „Construction Types Must Be from Agreed List”. Kui klõpsate 
ülesandele, kuvatakse teade parameetrite väärtuste sisestamise kohta (vt joonist 
39). 
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Joonis 39. Teade parameetrite väärtuste sisestamise kohta 

Reegli parameetreid saab sisestada käsitsi, lisades ridu tabelisse „Allowed Property 
Values” või importides neid Exceli arvutustabeli failist (XLS- või XLSX-fail). Valige 
tabeli üleval paremas nurgas asuv ikoon „Import Excel Worksheet” (vt jooniseid 40 
ja 41). 

 

Joonis 40. Reegli „Constructions Types Must Be from Agreed List” parameetrid 

 

Joonis 41. Exceli tabeli importimise aken 

Valige SMC Building Construction Types -> Open -> Import Excel sheet. Järgige 
kommentaare tabeli ülaosas ning valige kõik read peale esimese (vt joonist 42) ning 
klõpsake importimise lõpetamiseks valikut „Finish”.  
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Joonis 42. Näidisülesanne ülesannete loendis ���� Exceli tabeli importimine 

Arvutustabelis olevad väärtused imporditakse reeglite tabelisse parameetriteks. 
Nüüd võite soovi korral vaate „Parameters” sulgeda. Kui ülesanne on lõpetatud, 
muudetakse see ülesannete loendis halliks, andes märku, et see on tehtud ja võite 
jätkata järgmise ülesandega (vt joonist 43).  

 

Joonis 43. Reeglite tabelisse imporditud väärtused  

Järgmisena võite importida ruumi nimed failist „SMC Building allowed space 
names.xls”. Või saate sisestada parameetrid tabelisse käsitsi. 

Projekti kontrollimine 
Nüüd, kui olete importinud ühe mudeli, valinud rolli, avanud reeglikomplekti(d) ja 
teinud ülesannete loendis olevad ülesanded, olete valmis mudelit kontrollima. 

(1) Klõpsake vahekaardi Checking tööriistaribal valikut . 

(2) Kontrollimisprotsess algab ja selle edenemist saab jälgida vahekaardi 
Checking puuvaates (vt joonist 44). 

 

Joonis 44. Kontrollimisprotsess 

(3) Kontrollimisprotsessi ajal saate puuvaates reeglikomplekte laiendada või 
sulgeda ja alustada genereeritud tulemuste analüüsimist. 

(4) Kui mudel on kontrollitud, kuvatakse vahekaardi Checking puuvaates (vt 
joonist 45, „Tõrge! Ei leia viiteallikat.”) iga reegli olek. Olekuks võib olla 

 (aktsepteeritud ehk mõned probleemid ei vajanud lahendamist) ,  

(korras) või  (ebaoluline ehk BIM-i failis pole reegli jaoks vajalikku 
teavet),  (tagasi lükatud ehk mõned probleemid vajavad lahendamist) 
või selleks on probleemid tähtsusega kriitiline , keskmine  või madal

. 
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Joonis 45. Reeglite puuvaate kontrollimine 

(5) Filtreerige tulemused kriitiliste probleemide järgi (vt joonist 46). 

 

Joonis 46. Tulemuste filtreerimine 

Saate keskenduda ainult kriitilistele  probleemidele, kui peidate keskmise  ja 
madala  tähtsusega probleemid, klõpsates nende ikoonidele, nagu näidatud 
joonisel 47. Klõpsake uuesti ikoonidele   ja , kui soovite kuvada kõik 
tulemused. 

 

Joonis 47. Keskmise ja madala tähtsusega probleemid peidetud 

Tulemuste analüüsimine 
SMC kasutajana on üheks teie põhiülesandeks kontrollimistulemuste analüüsimine 
ja see ülesanne võib olenevalt käesolevast stsenaariumist olla väga erinev. 
Siinkohal ei lasku me üksikasjadesse, vaid demonstreerime mõningaid funktsioone 
näidete abil. 

Näide 1. Puuduste tuvastamine 
Solibri Model Checker sisaldab reeglikomplekte, mis on ette nähtud puuduste 
tuvastamiseks BIM-i failis. Selle näite puhul tuleb toimida järgmiselt. 

(1) Veenduge, et kriitilise , keskmise  ja madala   tähtsusega 
probleemid oleksid kõik kuvatud. 

(2) Avage puuduste tuvastamise haru, klõpsates vahekaardi Checking 
puuvaates oleva reeglikomplekti nime kõrval märgile +. 

(3) Valige reegel Find Missing Components Below Walls. 

(4) Vaates Info on kirjas reegli kirjeldus (vt joonist 48).  
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Joonis 48. Vaade „Info” 

(5) Klõpsake vaates Info valikut Rule Help ja teile kuvatakse selle reegliga 
seotud dokumentatsioon (vt joonist 49). 

 

Joonis 49. Reegli dokumentatsioon 

(6) Vaated Result Summary ja Results. Tulemuste kokkuvõtte vaates „Result 
Summary” näitab rida „Issue Count” reegli „Find Missing Components 
Below Walls” kontrollimisel tuvastatud probleemide koguarvu vastavalt 
probleemide tähtsusele (vt joonist 50). Rida „Issue Density” (probleemid 
1000 m3 kohta) annab üldise ülevaate mudeli kvaliteedist.  

(7) Probleemide kategooriate vaatamiseks klõpsake vaadet Results. 
Probleemid jagunevad kahte kategooriasse: „Wall Components don’t touch 
below” ja „Wall Components touch below partially”, nagu näidatud joonisel 
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50. Kandilistes sulgudes olevad numbrid näitavad: [tehtud otsuste arv / 
probleemide arv]. 

 

Joonis 50. Vaated „Result Summary” ja „Results”. 

(8) Komponentide vaatamine – kui klõpsate kategooriat „Wall Components 
touch below partially”, siis kuvatakse ainult selle kategooria probleemidega 
seotud komponendid 3D-vaates. Samas kuvatakse lihtsaks 
visualiseerimiseks ka seotud hoone korruste jälgpinnad (vt joonist 51). 
Pange tähele all paremas nurgas kohandatavat navigeerimiskaarti.  

 

Joonis 51 Probleemiga seotud komponendid 

(9) Probleemiga seotud komponentide loendi vaatamine – kui valite 
kategoorias ühe probleemi, siis kuvatakse ainult selle probleemiga seotud 

komponendid (vt joonist 52). Lisaks pange tähele, kui teete kategoorial või 
probleemil topeltklõpsu, suurendatakse seotud komponentide vaadet (vt 
joonist 53). 

 

Joonis 52. Tulemuste üksikasjad 

 

 

Joonis 53. Tulemuste üksikasjad 3D-vaates suurendatud kujul 

(10) Kui soovite visualiseerida tulemusi erinevalt, siis on teil mitu võimalust. 

(11) Läbipaistev visualiseerimine – valige üks probleem või kategooria ning 
seejärel valige vaate Results tööriistaribal valik Transparent. Nüüd 
tõstetakse valitud probleemi komponendid esile (vt joonist 54).  
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Joonis 54. Läbipaistev visualiseerimine 

(12) Sektsiooni kasti loomine. Valige üks probleem või kategooria, tehke 
hiirega paremklõps ja valige vaate Results hüpikmenüüs valik Section 
Box (vt joonist 55). Seejärel luuakse probleemsete komponentide ümber 
sektsiooni kast (vt joonist 56).   

 

Joonis 55. Valige vaate „Results” hüpikmenüüs valik „Section Box” 

 

Joonis 56. Sektsiooni kast 

(13) Probleemile kommentaari lisamine – valige probleem „Wall 1.18”. 
Klõpsake probleemist paremal asuvat veergu. Kuvatakse probleemi 
üksikasjade hüpikaken Issue Details. Probleemi valimiseks võite teha ka 
paremklõpsu ja valida „Add Slide”. Pange tähele, vaikimisi on probleem 
tagasilükatud olekus „Reject”, mis tähendab, et keegi peab selle probleemi 
lahendama teie suuniste järgi, mis te kirjutate väljale Comment.  

(14) Hüpikaknas Issue Details saate määrata probleemile nime väljal Title ning 
lisada kirjelduse väljal Description (vt joonist 57).  

  

Joonis 57. Probleemi üksikasjade aken 
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(15) Lisaks määrate probleemi spetsialistile lahendamiseks, kui klõpsate 
vahekaardil „Coordination”, valite real Status olekuks „Assigned” ja 
määrate selle real Responsibilities näiteks spetsialistile David (vt joonist 
58). 

(16) Nüüd on vahekaardi Results puuvaates näha märge olemasolevate 
kommentaaride kohta ja punane rist, kuna selle probleemi olekuks on nüüd 
„Rejected”. 

  

Joonis 58. Probleemi üksikasjade akna vahekaart „Coordination” 

(17) Tehke paremklõps real „Wall Components don’t touch below” ja seejärel 
„IW-5 30”, misjärel kuvatakse hüpikaken teiste valikutega tulemuste 
märgistamiseks. Valige seekord „Mark as Accepted” (vt joonist 59). 

 

Joonis 59. Probleemide aktsepteerimine 

(18) Korrake seda teiste probleemide puhul. Pange tähele, et saate lisada 
kategooriale ka slaidi. 

(19) 3D-täisvaade – selle reegli näite viimaseks sammuks on kuvada kogu 

hoone 3D-vaates. Klõpsake 3D-vaate tööriistaribal valikut Show All . 
See eemaldab 3D-vaatest läbipaistvuse ja esiletõstetud elemendid. 
Seejärel klõpsake 3D-vaate tööriistaribal valikut Top Front Right. 

(20) Lülitage automaatne navigeerimine uuesti sisse. 

Näide 2. „Clearance in Front of” 
Selle näite puhul tuleb toimida järgmiselt. 

(1) Avage vahekaardi Checking puuvaates reeglikomplekt „Clearance in Front 
of” ja seejärel rida „Clearance in Front of Windows” (vt joonist 60). 

 

Joonis 60. Reegel „Clearance in Front of Windows” (vaba ruum akende ees) 

(2) Veenduge, et automaatne visualiseerimine oleks sisse lülitatud, avage 
vahekaardi Results puuvaates kategooria „Suspended Slab too Close to 
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Window Component” ja valige probleemide rühm „FS-3 too close to 
window 16 component” (vt joonist 61).  

 

Joonis 61. Paneel akendele liiga lähedal 

(3) Joonisel on näidatud rippuv paneel kahe akna ees. Vari näitab vajaliku 
vaba ruumi mõõtmeid ja seda, kui lähedal on takistus (vt joonist 62). 

 

Joonis 62. Rippuv paneel akende ees 

(4) Lisage kommentaar „Kaalu akna madalamaks tegemist, et ripplagi poleks 
aknast nähtav”.  

(5) Pange tähele, teised reegli „Clearance in Front of Windows” all olevad 
probleemid näitavad akende ees sambaid, seinu ja aknaid, kuid antud juhul 
on see arhitektuuriline lahendus, mis on sedasi projekteeritud ning mida ei 
loeta probleemiks. Aktsepteerige muud probleemid. 

Näide 3. Ruumi pindala ja mahu kinnitamine 
Selle näite puhul tuleb toimida järgmiselt. 

(1) Avage vahekaardi Checking puuvaates reeglikomplekt „Space Checking” 
ja seejärel „Space Location”.  

(2) Valige reegel „Space Validation”.  

(3) Avage vaate Results puuvaates rida „Boundary” ja valige selle all 
probleem „Office” -> „Space 2.4” (vt joonist 63). 

 

Joonis 63. Piirete probleem „Space 2.4: Office [308]” 

(4) 3D-vaates on näha ruumiline objekt ja punane joon, mis näitab ruumi piiret 
(vt joonist 64), mis ei asu seina (või teise ruumi) juures.  
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Joonis 64. Ruumi piirete üks osa ei ole seintega kohakuti 

(5) Tehke probleemil paremklõps ja valige hüpikmenüüs „Add Slide…”. 
Kirjutage aknas Issue Details kirjelduse väljale kommentaar „Ruumi piire 
ei ole piirdeseintega kohakuti”. Klõpsake vahekaarti Coordination, et 
määrata see probleem spetsialistile, nagu „Arc”, ja klõpsake OK (vt joonist 
65).  

 

Joonis 65. Probleemi üksikasjade aken 

 

Näide 4. Takistuste kontrollimine 
Selle näite puhul tuleb toimida järgmiselt. 

1) Avage vahekaardi Checking puuvaates reeglikomplekt „Intersections between 
Architectural Components”. 

2) Valige vaate Ruleset puuvaates reegel „Wall - Wall intersections”. 

3) Avage vaate Results puuvaates kategooria „Components Inside Each Other” ja 
valige selle all olev probleem. Hoone üleval vasakus nurgas on näha kaks 
seina. 

4) Valige vaate Results puuvaates probleem „Wall.3.14 (EW-1) and Wall.3.7 
(EW-1) are inside each other”. Väiksem sein (teise sees) on juba automaatselt 
reegli poolt tagasi lükatud (vt joonist 66). 

 

Joonis 66. Probleem, takistuse kontrollimine 

5) Topeltklõpsake probleemil ja probleemi põhjustavate seinte vaadet 
suurendatakse. Kui vaade on liiga suur, klõpsake 3D-vaate tööriistaribal nuppu 
Zoom Out (vt joonist 67).  

 

Joonis 67. Sein on teise seina sees 
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5. Esitlemine 

Esitluse ja koordineerimisaruande loomine 
Kui olete hoone mudeli üle kontrollinud ja probleemsete olukordade vaatenurgad 
salvestanud, saate luua slaidiseansi, et esitleda olukorda oma projekteerimis- või 
projekti meeskonnale. 

Esitluse loomiseks lülituge vahekaardile Communication. 

1) Klõpsake real „Click to add New Presentation…” (vt joonist 68). 

 

Joonis 68. Tulemuste teisendamine esitluseks 

2) Sisestage esitlusele uus nimi ja valige reeglikomplektist „Getting Started” tehtav 
esitlus. Klõpsake OK. 

3) Luuakse uus esitlus. Klõpsake vaates Presentation esimesel slaidil (vt joonist 
69Joonis 69) ja pange tähele, kuidas 3D-vaade muutub ja näitab nüüd 
salvestatud vaatenurka. 

 

Joonis 69. Esitlusvaade 

Slaidiseansi esitamine 
4) Esitluse tegemiseks täisekraani režiimis klõpsake 3D-vaate akna alumises 

paremas nurgas esitlusrežiimi ikooni  (vt joonist 70). 

3D-vaade lülitatakse täisekraanile ja juhtnupud ilmuvad 3D-ala alla (vt joonist 
71).  

 

Joonis 70. Esitlusvaate üksikasjad 
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Joonis 71. Esitlusvaate juhtnupud 

 

Ise loodud probleemid 
5) Probleeme saab lisada ka eraldi, määrates vaate, mida soovite 3D-vaates 

salvestada, ja klõpsates vahekaardi Presentation tööriistaribal valikut „New 
Issue” või alustades uut esitlust (vt joonist 72). 

 

Joonis 72. Esitluse tööriistariba 

Koordineerimisaruande loomine 
Kui teie esitlus on valmis, saate luua koordineerimisaruande. 

6) Saate kirjutada aruande, mis sisaldab kõiki probleeme ja kommentaare, 

klõpsates vahekaardi Presentation tööriistaribal valikut „Report ” (vt joonist 
73). Avaneb aruande loomise aken „Create Report”. 

   

Joonis 73. Koordineerimisaruande loomine 

7) Soovi korral saate muuta aruande faili nime ja kausta. Klõpsake OK. 

8) Kui aruanne on valmis kirjutatud, siis luuakse ja avatakse see automaatselt (vt 
joonist 74). 

Aruanne sisaldab kõiki valitud probleeme, kasutaja kommentaare ja 
hetktõmmiseid. Numbrid viitavad koos SMC failiga salvestatud esitluses 
olevatele numbritele. Igale probleemile määratakse ka ainulaadne 
identifitseerimisnumber. Pärast probleemi lahendamist seda numbrit enam ei 
kasutata. 
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Joonis 74. Koordineerimisaruanne 

Solibri Model Viewer 
Üks hea võimalus tulemuste esitlemiseks on salvestada SMC fail koos esitluste, 
kasutaja otsuste ja hetktõmmistega, ning jagada seda faili oma meeskonnaga. 
Tarkvara Solibri Model Viewer abil, mis on tasuta allalaaditav veebilehel 
www.solibri.com,, saab igaüks neid tulemusi vaadata, jagada ja arutada. 

Probleeme saab kommenteerida tarkvara Solibri Model Viewer esitlusvaates. 
Aruanne salvestatakse BCF-vormingus. Algset mudelit saab uuendada tarkvaras 
Solibri Model Checker. See tagab esitluse kommentaaride uuendamise. 

6. Lisateave 
Lisateabe saamiseks vaadake SMC menüüvalikut Help või külastage Solibri 
kliendituge veebilehel www.solibri.com. 




