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IFC-tiedosto on kansainvälisen International Alliance for Inter-
operabilityn kehittämä avoin ISO-standardoitu (16739) XML-
pohjainen tiedostomuoto. Nykyään BuildingSMART-nimellä 

tunnetulla järjestöllä on ympäri maailman jo yli 600 jäsentä.
www.buildingsmart.com
Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin 

muista ohjelmistoista sekä tiedostojen vientiä ArchiCADistä muihin 
ohjelmistoihin. ArchiCAD pyrkii tukemaan erilaisia tiedostomuo-
toja ja tukemaan yhteistyötä muita CAD-ohjelmia käyttävien kon-
sulttien kanssa. Avoimet standardit, kuten IFC, tukevat alan yleistä 
kehitystä ja kilpailua.

Tiedoston lyhenne tulee sanoista Industry Foundation Classes, 
joka erittäin vapaasti suomennettuna tarkoittaa rakennuselement-
tien ja objektien luokittelujärjestelmää. Tavoitteena on saavuttaa 
"oliopohjainen" ohjelmistojen välinen objekti- ja parametriyhteen-
sopivuus rakennusten suunnittelussa ja ylläpidossa. Tämä nostaa 
tiedonsiirron tason piirustuksiin nähden seuraavaan sukupolveen. 
Koska tilaajat voivat tämän avulla edellyttää mallipohjaista suun-
nittelua, voi tilannetta verrata CAD-ohjelmien tuloon.

Rakennusten tietomallinnus eli BIM on alan suurin edistys-
askel sitten CADin tulon. BIM ei kuitenkaan ole synonyymi  
3D-projekteille, vaan puhutaan paljon laajemmasta sisällöstä ja 
käyttömahdollisuuksista.

IFC-sertifioiduilla ohjelmistoilla on oikeus logon käyttöön markki-
noinnissa.

Tietoa ohjelmien sertifioinnista sekä ohjelmista, joissa on IFC-tuki, 
löytyy esimerkiksi osoitteesta
www.ifcwiki.org/index.php/Commercial_Software

 HUOMAA  Koska IFC-standardi kehittyy englanninkielisenä, on 
osa termeistä selvyyden vuoksi esitetty myös tässä oppaassa alku-
peräiskielellä.

 HUOMAA  Mikäli siirretään pelkkää "kertakäyttöistä" piirustus-
tietoa, käy siirtoon mikä tahansa tiedostomuoto, jos vastaanottajan 
tarve on vain lukea tai tulostaa tiedostoa. Tähän käy hyvin esi-
merkiksi PDF-tiedostomuoto. Kannattaa muistaa, että yksittäinen 
piirustus on aina jotain käyttötapausta varten tehty kompromissi, 
jossa jotain olennaista saattaa jäädä huomioimatta tai saamatta. 
Älykkäin tiedonsiirto tapahtuu tämän vuoksi kattavimmin aina 
tietomallipohjaisesti.

IFC
IFC-tiedonsiirto
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1  IFC – yleistietoa

IFC-siirto mahdollistaa rakennusosapohjaisen tietomallin siirron 
eri ohjelmien välillä. Kuvassa arkkitehtimallin tasot esitetään 3D-
ikkunassa rautalankana.

IFC (Industry Foundation Classes) on valmistajariippumaton 
neutraali tiedostomuoto, joka mahdollistaa rakennusosapohjaisen 
tiedonsiirron CAD-ohjelmien välillä. Sitä käytetään suunnittelijalta 
toiselle siirtämisen lisäksi rakennusmallien siirtoon kiinteistöjen 
ylläpitoon ja viranomaiselle. IFC on ISO-standardi, jonka sisäl-
lön laadun voi tarkistaa automaattisilla ohjelmistoilla. Muotoa 
kehittää kansainvälinen Buildingsmart, joka aiemmin tunnettiin 
nimellä IAI - the International Alliance for Interoperability. Järjes-
tössä on yli 600 jäsentä, jotka on jaettu 13 alueelliseen osastoon 
eli chapteriin.

Lisätietoa osoitteessa www.buildingsmart.com.
Graphisoft on ollut aktiiivisesti mukana toiminnassa vuodesta 

1996 ja kehittänyt koko ajan ArchiCADin IFC-yhteensopivuutta. 
Rakennusten tietomallinnus eli BIM on suurimpia kehitysaskeleita 
rakennusalalla sitten CAD-ohjelmien tulon. BIM ei kuitenkaan tar-
koita pelkästään 3D-mallinnusta, vaan aitoa tietomallia hyödyn-
netään määrien ja energiaarvioiden laskentaan, aikataulutukseen 
ja muuhun ei-graafisen tiedon käyttöön.

IFC-käännös ArchiCADissä pohjautuu laajennukseen, joka on 
asennettu ArchiCAD-laajennukset-kansioon. IFC-kääntäjän ase-
tuksiin ja puunäkymään pääsee kohdasta Arkisto – Liittäminen 
– IFC 2x3.

 HUOMAA  Tässä vihkossa kerrotaan versiosta 2X3. Seuraava versio 
IFC-tiedostomuodosta tulee todennäköisesti olemaan nimeltään 
numero 4, joka otetaan ohjelmistoissa käyttöön parin seuraavan 
vuoden aikana.
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IFC-tieto siirtyy joko parametreina tai geometriana tai molem-

pina. Mitä paremmin ohjelmat ovat yhteensopivia, sitä kevyempää 
tieto on, koska geometriaa tarvitsee siirtää vähemmän. Käyttäjän 
on suositeltavaa optimoida asiaa niin sanottuina "tiedonsiirron 
käyttötapauksina" eli tutkia tarkkaan, mitä tietoa halutaan siirtää 
vastaanottajalle ja mitkä ohjelmat ovat käytössä. Mikäli siirretään 
tieto vain parametreina, ovat käytössä ohjelman omat kirjastot ja 
elementit. Esimerkiksi kun ArchiCAD avaa toisen ohjelman IFC-tie-
doston eikä siihen ole sisällytetty ikkunoiden ja ovien geometriaa, 
käytetään alkuperäisten tilalla IFC-ikkunakirjastoa, joka sisältyy 
ArchiCADiin.

IFC-objektien ja elementtien määritykset eivät ole täydellisiä, 
vaan ne kehittyvät vielä pitkään. On todennäköistä, että siirrossa eri 
ohjelmien välillä jotain tietoa aina hukkuu. Hukkunut määrä on 
kuitenkin merkittävästi pienempi kuin mitä tapahtuisi vastaavassa 
piirustussiirrossa. Ennen kaikkea arvokasta työtä säästyy.

ArchiCAD-ohjelman objektien mallintamiseen käyttämä GDL-
kieli on "synkronoitu" IFC-parametreihin. Eli jo uutta objektia 
luotaessa on mahdollista valita objektille luokka, jonka pohjalta 
objektiin siirtyy automaattisesti luokan mukaiset parametrit. Nämä 
tulevat IFC-standardin määrittelyistä.

Eri ohjelmat tukevat IFC-malleja eri tavoin. Joissain on esi-
merkiksi vain tallennus- tai lukuominaisuus. Jotkut ohjelmat eivät 
puolestaan käytä mallin 3D-tietoa, vaan esimerkiksi tekevät laskel-
mia jo tehdyn tiedon pohjalta.

ArchiCADin IFC-sisältö on tehty arkkitehtisuunnittelijan ole-
tusarvoille. IFC-tallennusmuoto on yritetty saada niin laajaksi, 
että sillä voidaan siirtää tietoa kaikilta rakennusten suunnittelun 
konsulttialoilta toisille. Tietomäärä, jota voidaan siirtää, on siis 
moninkertainen siihen nähden, mitä yleensä on tarpeen siirtää. 
Tämän takia olennaisen tiedon valinta ja suodatus on tärkeää.

1.1  Mallinäkymät
IFC (Industry Foundation Classes) tunnetaan nimellä OpenBIM. 
ArchiCAD tukee sen uusinta versiota IFC2x Edition 3 (toisen version 
kolmatta julkaisua eli lyhyesti IFC2x3) Tarkalleen niin sanottua 
korjausta yksi, joka on julkaistu kesäkuussa 2007.

Model View Definition (MVD) eli mallinäkymä määrittää 
IFC-mallin alijoukon eli sen rajauksen. Se myös ohjaa ja sopii 
IFC-konseptin (luokat, attribuutit, suhteet, ominaisuusjoukot, 
määrälaskennan määrittelyt) käyttöä tapauksessaan. Se käytän-
nössä esittää standardin vaatimukset ohjelmiston IFC-tiedostoon 
tallentamalle sisällölle.

Mallinäkymät määritellään joko kansainvälisen building-
SMARTin tai muiden organisaatioiden tai intressiryhmien toimesta.

ArchiCADin IFC-vienti ja tuonti tukevat seuraavia malli-
näkymiä:

•  Koordinaationäkymä joka oli ensimmäinen building- 
SMARTin määrittelemä sisältö ja käytännössä yleisimmin käy-
tetty IFC-määrittely. Sen päätarkoitus on toimia mallin jako-
tapana arkkitehti-, rakenne- ja LVI-suunnittelijoiden välillä. 
Se sisältää ne määrittelyt ympäristölle, rakennukselle ja sen 
laitteille, joita siirrossa näiden alojen välillä tarvitaan. Koor-
dinaationäkymä on oletusarvoinen ArchiCADiin sisäänraken-
nettu IFC-kääntäjä.

•  Koordinaationäkymä (pintageometria) on Koordinaa-
tionäkymästä yksinkertaistettu tiedon julkaisumuoto (esimer-
kiksi alijoukko). Tämä on tarkoitettu katselukäyttöön, (koska 
kaikki IFC-katseluohjelmat tukevat sitä), suunnitelmien koor-
dinointiin sekä elementtien risteilyjen tarkastukseen. "Koordi-
naationäkymä (pintageometria)" tarkoittaa kaikkien mallin 
elementtien tallennusta BREP- eli boundary representation 
-geometrioina. Tämä on geometrian osalta tarkin tallennusta-
pa, joka ottaa huomioon sen todellisen muodon leikkauksissa, 
liitoksissa ja Boolen toiminnoissa. Kääntöpuolena elementtien 
parametrit häviävät, ja tällaisenä tuodun IF- tiedoston ele-
mentit muuntuvat muokkauskelvottomiksi (IFC proxy -objek-
teiksi).

 HUOMAA  Aiemmissa versioissa Koordinaationäkymä (pinta-
geometria) oli nimeltään Yksinkertaistettu vain BREP.

•  Käytössä on useita muitakin mallinäkymiä, jotka yleensä tar-
kentavat ja laajentavat koordinaationäkymää. Nämä ovat usein 
BuildingSMARTin ulkopuolella toimivien organisaatioiden ke-
hittämiä. Esimerkiksi Concept Design BIM 2010 on seuraavien 
organisaatioiden tukema / vaatima sisältö: General Services 
Administration (US GSA), Statsbygg (Norway) ja Suomen 
Senaatti-kiinteistöt. Lisätyt mallinäkymät vaativat ohjelman 
tuottavan koordinaationäkymän ohella laajempaa sisältöä 
kuten luokittelutunnuksia, tilan käyttäjä- toimijatietoja sekä 
tarkempia ominaisuusjoukkoja ja ominaisuuksia. ArchiCADin  
IFC-käyttöliittymä mahdollistaa näiden määrittelyn sekä vien-
nin ja tuonnin. Näin ArchiCAD-käyttäjät voivat tarpeen tullen 
täyttää tilaajiensa erityisvaatimukset. Esimerkiksi GSA:n vaa-
timat luokittelut Uniformat- ja Omniclass-muodoissa sekä  
COBie (Construction Operations Building Information Exchan-
ge) sekä Statsbyggin ja Senaatin vaatimukset on mahdollista 
täyttää.
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Kaikkia mallinäkymiä on mahdollista laajentaa asetuksilla, 
jotka lisäävät sisältöä:
•  Laajennetut määrätiedot -laajennus lisää ympäristö- ja raken-

nuselementtien perusmäärät.
•  Tilarajat-laajennus lisää rakennuselementit tilojen välisiin 

suhteisiin eli helpottaa lämpö- ja energiasimulointeja.
•  2D-merkintälaajennus tukee merkintöjen ja rakennusten 2D-

esitysten siirtoa.

ArchiCAD tukee näitä lisätietoja.

2  IFC-tiedostojen sisällöstä
2.1  IFC-tiedostotyypit
Tallennus IFC-muotoon tapahtuu kohdasta Arkisto – Tallenna 
nimellä. Vaikka ArchiCAD tukee myös vanhempia IFC-muotoja 
(kuten 2x2), on suositeltu 2x3. ArchiCAD avaa ja tallentaa seuraa-
via IFC 2x3 -muotoja:
•  IFC, joka on alkuperäinen, pakkaamaton muoto, joka käyttää 

STEP-rakennetta.
•  ifcZIP on pakattu versio joko alkuperäisestä tai XML-versiosta. 

Pakkauksen avulla tiedostokoko pienenee IFC-muodossa noin 
neljäsosaan, XML-muodossa jopa 95 %.

•  ifcXML: Suositeltu tilanteisiin, joissa arkkitehdin yhteistyö-
kumppani ei voi lukea alkuperäistä muotoa, vaan pystyy 
hallinnoimaan XML-tietokantoja (kuten taloushallinnan tie-
tokantoja, energialaskelmia tai muita sellaisia). Tämä on myös 
pakkaamaton muoto, joka on tiedostokooltaan jopa 300–400 %  
alkuperäistä suurempi. Tietosisältö on sama kuin IFC-muo-
dossa, mutta se on luettavammassa muodossa.

 HUOMAA  Ennen lähettämistä on hyvä varmistaa, tukeeko vas-
taanottava ohjelma pakattua muotoa. IFCzip-muodot ovat puret-
tavissa (.IFC tai IFCXML-muotoon) myös yleisessä käytössä olevien 
pakkausohjelmien avulla.

2.2  IFC-tietotyypit
IFC Entity (osakokonaisuus)
IFC-mallissa oleva projektitieto (esimerkiksi ArchiCAD-projektista) 
esitetään joukkona  osakokonaisuuksia, kuten elementtejä, mate-
riaaleja ja niiden sidossuhteita. Jokaisella osakokonaisuudella esi-
merkiksi IFCWall-seinällä on kiinteä joukko IFC-attribuutteja sekä 
vapaa määrä lisättyjä IFC-ominaisuuksia. IFC-määrittely käsittää 
satoja osakokonaisuuksia, joista rakennusosatyyppisiä (kuten seinä 
ja pilari) on vain 25.

Kuvassa suodatettuna rakennusosat IFC-ryhmän asetuksissa 
kohdassa Arkisto – Liittäminen – IFC 2X3 – IFC ryhmän ase-
tukset.... Jotkut osakokonaisuudet kuvaavat toisten ominaisuuksia. 
Osa näistä vastaa ArchiCAD-attribuutteja. Vastaavuudet ArchiCAD-
mallin rakenteeseen sovitetaan automaattisesti luotaessa tai vietä-
essä tai kun IFC-malli tuodaan.

IFC Container
IFC Container on kokonaisuus, jolla ei ole omaa "runko"geometriaa, 
mutta sen osasilla on geometria ja materiaaleja. Esimerkiksi  
ArchiCAD-verhorakenne on IFC Container (IfcCurtainWall), jonka 
osat sisältävät kehysrungon (IfcMember) ja paneelit (IfcPlate). 
Vastaavasti porras (IfcStair) tuotuna muusta ohjelmasta on myös 
IfcContainer, jonka osat ovat tyypillisesti IfcStairFlight, IfcSlab 
(tasanne), IfcRailings ja muita, kuten yksinkertainen IfcBuilding 
ElementProxy.

ArchiCAD-attribuutti IFC Entity
Taso IfcPresentationLayerAssignment

Täytetyyppi /  
Rakennetyyppi

IfcMaterial / IfcMaterialLayerSet /
IfcMaterialList

Materiaali IfcSurfaceStyleRendering
Poikkileikkaus IfcProfileDef
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IFC Type Product
IFC Type Product on kokonaisuus, joka määrittää yksityiskohtaisen 
tyylin/tyypin muista kokonaisuuksista yhdistämällä niiden yhteiset 
IF- attribuutit ja ominaisuudet. Esimerkiksi IfcWindowStyle on IFC 
Type Product, johon useat ikkunat (IfcWindow) viittaavat.

 HUOMAA  Tieto (ominaisuudet ja attribuutit), joka on Ifc Type 
Productilla (joka voi tulla tuodun IFC-mallin mukana tai syntyä 
ArchiCADissä automaattisesti esimerkiksi sijoitettaessa malliin ik-
kunaa), ei ole muokattavissa. Ne ovat nähtävissä IFC Hallinnassa 
"Elementtityyppi"-näkymässä.

IFC Model Hierarchy (mallihierarkia)
IFC-malli muodostuu IFC-osakokonaisuuksista, jotka on järjestetty 
hierarkisesti. Kuten kuvassa, on jokaisella kerrostasolla (IfcBuil-
dingStorey) vastaava ArchiCAD-mallin kerros. Sisältö näkyy käyttä-
jälle esimerkiksi tuotaessa IFC-mallia tai otettaessa esiin projektin 
IFC Hallinta -ikkuna.

 HUOMAA 
•  IfcSite on projektin maantieteellinen sijainti. Sillä voi olla geo-

metria, mutta sen ei täydy sisältää geometriaa. ArchiCADissä 
tontin geometria esitetään Pintana tai Tontti-objekteina ja ele-
mentteinä, joilla on luokkana tontin geometria.

•  ArchiCAD voi käsitellä eli tuoda malliin vain yhden rakennuk-
sen (IfcBuilding) IFC-tiedostosta. ArchiCADiin voi kuitenkin 
tuoda useampia kuin yhden tontin, vaikka IfcSite on hierar-
kiassa IfcBuildingin eli rakennuksen yläpuolella. Näin ollen 
tuotaessa IFC-tiedostoa, jossa on useita rakennuksia, on raken-
nuksista tuotava valittavissa keskusteluikkunassa.

•  Kuitenkin jotkut toiset ohjelmat voivat viedä rakennuksen 
topografian useiksi IfcTonteiksi. Tässä tapauksessa tuotaessa 
IfcRakennus tuodaan myös kaikki siihen liittyvät tontit yhdis-
tettynä siihen, joka sisältää rakennuksen. Tuloksena saadaan 
yksi rakennus ja yksi tontti, joka sisältää kaikki erilliset.

IFC Attribuutit ja ominaisuudet
IFC Attribuutit ovat IFC Entityjen pääosia. IFC Attribuuttien nimet 
ovat vakioituja eli määritelty standardissa. ArchiCADissä useat IFC 
Attribuutit tulevat projektista automaattisesti. Esimerkiksi kuvan 
IfcWall tapauksessa:
•  GlobalId: Seinän uniikki tunniste mallissa.
•  OwnerHistory: IfcWall seinän omistajatieto
•  Name: On sama kuin ArchiCAD-seinän käyttäjän ID
•  Description: valinnainen yksilöllinen tekstikuvaus
•  ObjectType: valinnainen yksilöllinen selitetyyppinen tunnus
•  Tag: selitetunnus, joka syntyy seinän globaalista yksilöllisestä 

ArchiCAD GUID -tunnisteesta (ei siis sama kuin IFC GlobalId).

 HUOMAA  Nopeamman saavutettavuuden vuoksi OwnerHistory lii-
tetään automaattisesti kaikkiin yksilöllisiin objekteihin, suhteisiin 
ja ominaisuuksiin. Sen osat ja arvot syntyvät projektin tiedoista ja 
ne ovat piilotettuina käyttöliittymässä. Käyttöliittymä sisältää esi-
merkin omistajatoimijasta (OwningUser), johon useat arvot tulevat 
henkilö- ja organisaatiotiedoista.

IFC-ominaisuudet ovat IFC Entityyn lisättyjä (yleensä elementti- 
tyyppikohtaisia) parametreja. IFC-ominaisuudet voivat olla vaki-
oituja standardinmukaisia, jotka tallentuvat ominaisuusjoukoiksi, 
joiden nimiin tulee etuliite (Pset), tai ne voivat olla vapaavalin-
taisia, tallentavan ohjelman määrittämiä. Tässä tapauksessa omi-
naisuusjoukon nimi sisältää usein tallentaneen ohjelman nimen.

Esimerkkejä:
•  ArchiCAD GDL-Objektien parametrit on mahdollista viedä  

automaattisesti IFC-ominaisuuksiksi.
•  Yleensä (jos tarkempaa käännöstä ei ole määritelty) viedään 

parametri sen käännetyn nimen mukaisesti niin, että ominai-
suusjoukon nimi on “AC_Pset_(objektin nimi)”. 

•  ArchiCADin muutostatusominaisuus viedään automaattisesti 
Ac_Pset_RenovationAndPhasing Psetin osana.

Joillakin vakio-IFC-ominaisuuksilla on vastaavat ArchiCAD-
ominaisuudet. Näissä tapauksissa siirretään ne suoraan ulos ja 
sisään IFC-siirrossa. Näiden ominaisuuksia muokataan kuten 
ArchiCAD-asetuksia. Näihin kuuluvat esimerkiksi Tunnukset ja 
luokat -välilehden asetukset, sijainti (IsExternal=ulko) ja raken-
teellinen tehtävä (LoadBearing=kantava).

IFC-luokitteluviite
Luokitteluviitettä (IFCClassificationReference) käytetään IFC-ele-
menttien luokitteluun. Kaikkiin projektin elementteihin (kuten ra-
kennukseen, kerroksiin, rakennuselementteihin ja vyöhykkeisiin) 
on mahdollista asettaa tunnus, luokitteluviite ja muita vapaamuo-
toisia parametreja. Esimerkiksi ne on mahdollista luokitella Yhdys-
valtalaisten GSA:n OmniClass- tai UniFormat-luokkien mukaan.
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Luokittelu on tehtävissä joko IFC Hallinnan tai elementti-
asetusten kautta.

IFC Ryhmitystiedot
IFC-ryhmitystietoja käytetään projektin elementtien sidossuhteiden 
tekemiseen. Jokaisella ryhmitystyypillä voi olla sen omia vakio- tai 
muita IFC-ominaisuuksia (tärkein yleensä on elementtityyppi). 
ArchiCAD tukee neljää erilaista ryhmittelyä:
•  IFC Ryhmä (IfcGroup): tällä ryhmitetään projektin elementtejä  

(rakennuselementit, kerrokset) yhteen. Esimerkiksi samaan  
kehärakenteeseen kuuluvat pilarit ja palkit ryhmitetään yhteen.

•  IFC Vyöhyke (IfcZone): Tällä ryhmitetään tiloja (IfcSpace) 
eli ArchiCAD-vyöhykkeitä yhteen. Esimerkiksi toiminnoiltaan 
samanlaisille tilat ryhmitetään IfcZone-vyöhykkeeksi "Turva-
luokka".

•  Toimija (IfcActor): Tämän avulla linkitetään projektin osapuo-
li (henkilö ja/tai organisaatio sekä sen rooli), kuten arkkitehti, 
mihin tahansa projektin elementtiin (projekti, kerros, raken-
nuslementti ja niin edelleen). Esimerkiksi toimijat projektiark-
kitehti ja projektin asiakas/omistaja projektiin.

•  Tilankäyttäjä (IfcOccupant): tämän avulla määritellään toi-
mijan ja tilojen (IfcSpace) tai tilaryhmien (ifcZone) välinen 
suhde.

Määrittely tehdään IFC-hallinnassa luomalla uusia ryhmiä 
Ryhmitystietoihin ja raahaamalla niihin sisältö projektiosasta 
(puurakenteesta).

2.3  IFC-elementtityypit
Jokaisella ArchiCAD-mallin elementillä, tyyppiobjektilla ja merkin-
täelementillä on IFC-vastine (IFC Element type). Oheinen taulukko 
esittää oletusarvoiset vastineet.

 HUOMAA 
• Verkkoelementtien, tekstien ja muiden 2D-elementtien siirto 

edellyttää niiden siirtämisen valintaa kääntäjän asetuksissa.
• IFC-standardi ei tue älykkäiden mittojen siirtämistä. Elementit 

siirtyvät siis teksteiksi ja viivoiksi (IfcAnnotation).
• Objektien siirrossa voi määrätä jonkin objektialatyypin siirty-

vän vastaavaksi IFC-tyypiksi. Esimerkiksi IfcWall-alatyyppinen 
objekti siirtyy seinäksi. Jotkut alatyypit on valmiiksi kiinni-
tetty niiden ryhmän IFC-elementtittyyppeihin. (Esimerkiksi 
"Vuode"-, "Istuin"- tai "Pöytä"-alatyypeissä IFCtyyppi on  
automaattisesti "IfcFurnishingElement", koska ryhmän nimi 
on kaluste-alatyyppiä. Mikäli tyyppiä ei ole, on suositeltavaa 
etsiä objektille alatyyppi IFC2xBase_Objektista [Arkisto – Avaa 
objekti – Valitse alatyyppi].) Jos tätä ei objektille valita esimer-
kiksi siksi, että vastaavaa ei löydy, sen tieto siirtyy niin sanotuksi 
proxyobjektiksi (IfcBuildingElementProxy).

ArchiCAD- 
elementtityyppi

IFC- 
elementtityyppi

Seinä IfcWallStandardCase
Ovi IfcDoor

Ikkuna IfcWindow
Kattoikkuna IfcWindow

Katto IfcSlab
Palkki IfcBeam
Pilari IfcColumn
Laatta IfcSlab
Porras IfcStair
Luiska IfcStair
Pinta IfcSite

Verhorakenne IfcCurtainWall
Vyöhyke IfcSpace
Mitta IfcAnnotation

Korkeusasemamitta IfcAnnotation
Teksti IfcAnnotation
Selite IfcAnnotation
Täyte  IfcAnnotation
Viiva IfcAnnotation

Kaari/ympyrä IfcAnnotation
Murtoviiva IfcAnnotation

Verkkoelementti IfcGridAxis
Moduuliverkko IfcGrid

Seinänpäätyobjekti IfcWall
Kulmaikkuna IfcWindow
Lamppu IfcFlowTerminal
Sädemitta IfcAnnotation
Kulmamitta IfcAnnotation
Kaari IfcAnnotation

ArchiCAD- 
elementtityyppi

IFC- 
elementtityyppi

Objekti > Seinä IfcWall
Objekti > Ovi IfcDoor

Objekti > Ikkuna IfcWindow
Objekti > Aukko IfcBuildingElementProxy
Objekti > Katto IfcSlab
Objekti > Palkki IfcBeam
Objekti > Pilari IfcColumn

Objekti > Paaluantura IfcPile
Objekti > Laatta IfcSlab

Objekti > Elementtilaatta IfcSlab
Objekti > Levy IfcPlate

Objekti > Sauva (Member) IfcMember
Objekti > Vetotanko (Tendon) IfcTendon

Objekti > Porras IfcStair
Objekti > Portaan juoksu IfcStairFlight

Objekti > Luiska IfcRamp
Objekti > Luiskan juoksu IfcRampFlight

Objekti > Kaide IfcRailing
Objekti > Verhorakenne IfcCurtainWall
Objekti > Kalusteet IfcFurnishingElement
Objekti > Puuristikko IfcBeam
Objekti > Perustus IfcFooting
Objekti > Antura IfcFooting
Objekti > Tila IfcSpace
Objekti > Päällys IfcCovering

Objekti > Raudoitustanko IfcReinforcingBar
Objekti > Raudoitusverkko IfcReinforcingMesh
Objekti > Seinänpäätyobjekti IfcWall

Objekti > Sähkölaite IfcFlowTerminal
Objekti > Virtaussovite IfcFlowFitting
Objekti > Virtauspääte IfcFlowTerminal
Objekti > Virtausosa IfcFlowSegment
Objekti > Siirtolaite IfcTransportElement
Objekti > LVI IfcBuildingElementProxy

ArchiCAD- 
elementtityyppi

IFC- 
elementtityyppi

Seinä IfcWallStandardCase
Ovi IfcDoor

Ikkuna IfcWindow
Kattoikkuna IfcWindow

Katto IfcSlab
Palkki IfcBeam
Pilari IfcColumn
Laatta IfcSlab
Porras IfcStair
Luiska IfcStair
Pinta IfcSite

Verhorakenne IfcCurtainWall
Vyöhyke IfcSpace
Mitta IfcAnnotation

Korkeusasemamitta IfcAnnotation
Teksti IfcAnnotation
Selite IfcAnnotation
Täyte  IfcAnnotation
Viiva IfcAnnotation

Kaari/ympyrä IfcAnnotation
Murtoviiva IfcAnnotation

Verkkoelementti IfcGridAxis
Moduuliverkko IfcGrid

Seinänpäätyobjekti IfcWall
Kulmaikkuna IfcWindow
Lamppu IfcFlowTerminal
Sädemitta IfcAnnotation
Kulmamitta IfcAnnotation
Kaari IfcAnnotation

ArchiCAD- 
elementtityyppi

IFC- 
elementtityyppi

Objekti > Seinä IfcWall
Objekti > Ovi IfcDoor

Objekti > Ikkuna IfcWindow
Objekti > Aukko IfcBuildingElementProxy
Objekti > Katto IfcSlab
Objekti > Palkki IfcBeam
Objekti > Pilari IfcColumn

Objekti > Paaluantura IfcPile
Objekti > Laatta IfcSlab

Objekti > Elementtilaatta IfcSlab
Objekti > Levy IfcPlate

Objekti > Sauva (Member) IfcMember
Objekti > Vetotanko (Tendon) IfcTendon

Objekti > Porras IfcStair
Objekti > Portaan juoksu IfcStairFlight

Objekti > Luiska IfcRamp
Objekti > Luiskan juoksu IfcRampFlight

Objekti > Kaide IfcRailing
Objekti > Verhorakenne IfcCurtainWall
Objekti > Kalusteet IfcFurnishingElement
Objekti > Puuristikko IfcBeam
Objekti > Perustus IfcFooting
Objekti > Antura IfcFooting
Objekti > Tila IfcSpace
Objekti > Päällys IfcCovering

Objekti > Raudoitustanko IfcReinforcingBar
Objekti > Raudoitusverkko IfcReinforcingMesh
Objekti > Seinänpäätyobjekti IfcWall

Objekti > Sähkölaite IfcFlowTerminal
Objekti > Virtaussovite IfcFlowFitting
Objekti > Virtauspääte IfcFlowTerminal
Objekti > Virtausosa IfcFlowSegment
Objekti > Siirtolaite IfcTransportElement
Objekti > LVI IfcBuildingElementProxy
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Joissakin tapauksissa vastine ei ole ArchiCAD-työkalu, vaan 
mallintamiseen käytetään jotain muuta työkalua. Esimerkiksi  
kaareva palkki saatetaan tehdä seinätyökalulla tai alakatto  
mallintaa laatalla.

ArchiCADin mallinnustyökalujen asetuksiin rakennettu luokit-
teluominaisuus mahdollistaa tarkemman luokittelun ja tarvitta-
essa tyypin vaihtamisen.

 HUOMAA 
•  Näitä ei-vakioituja asetuksia suositellaan käytettäväksi, jos 

vastaanottava ohjelma vastaanottaa ja pystyy käsittelemään 
kyseistä tyyppiä – kuten alakattoa – oikein.

•  Kuitenkin elementit, joiden luokittelua on muutettu  
ArchiCADillä ja jotka on tuotu takaisin ArchiCADiin (jossa ei 
ole niille vastineita), muuntuvat objekteiksi (näissä esimer-
keissä palkkiobjektiksi ja päällysteobjektiksi [IfcCovering]).

•  Luokittelun avulla saavutetaan myös se, että ne ovat käytös-
sä hakukriteereinä Etsi & valitse -toiminnossa ja Elementti-
taulukoissa.

Elementtien IFC-tuonnin ja -viennin yhteydessä Sijainti-luo-
kittelu vaikuttaa:
•  Elementit, joihin on valittu ulko-osa, viedään niiden “IsExter-

nal” IFC property set -arvolla kyllä.
•  Elementit, joihin on valittu sisäosa, viedään niiden “IsExter-

nal” IFC property set -arvolla ei.

•  Elementit, jotka tuodaan niiden “IsExternal” IFC property set 
-arvolla kyllä, sijoitetaan ulko-osina.

•  Elementit, jotka tuodaan niiden “IsExternal” IFC property set 
-arvolla ei, sijoitetaan sisäosina.

VINKKI Ulko-osa on esimerkiksi ulko-ovi ja sisäosa väli-
ovi. Seinissä vastaavasti ulkoseinä tai väliseinä.

Rakenteellisen luokituksen merkitys tuonnissa ja viennissä:
•  Kantaviksi luokitellut rakenteet viedään niiden “LoadBearing” 

IFC property set -arvolla kyllä.
•  Ei-kantaviksi luokitellut rakenteet viedään niiden “LoadBea-

ring” IFC property set -arvolla ei.
•  Elementit, jotka tuodaan kantavuusarvolla 

“LoadBearing=true”, tuodaan kantavina.
•  Elementit, jotka tuodaan kantavuusarvolla “LoadBearing=no”, 

tuodaan ei-kantavina.
•  Elementtejä voi suodattaa molemmilla arvoilla sekä viennissä 

että tuonnissa.

 HUOMAA  Nykyinen IFC-versio tukee vain seinien, laattojen, pila-
rien, palkkien, kattojen sekä näidentyyppisten objektien siirtämistä 
kantavina. Käytännössä siksi portaiden, luiskien sekä verhoraken-
teiden osalta nämä luokittelut toimivat vain ArchiCADissä esimer-
kiksi Etsi & valitse -käytössä sekä rakenteen esityksessä.

3  IFC-toiminnot

Alla on lueteltu IFC-tiedonhallintaan liittyvät toiminnot, jotka ovat 
käytössä ArchiCADissä, kun laajennus on asennettuna. ArchiCAD 
tekee IFC-toiminnot erillisen IFC 2X3-laajennuksen avulla. Laa-
jennus tulee käyttöön ohjelman avauksen yhteydessä.

Alla lueteltuna IFC-toiminnot, jotka ovat käytössä ArchiCADin 
valikoissa (osa toiminnoista vain Pohja-ikkunan ollessa esillä):

IFC-tiedonhallinta
•  IFC Hallinta... - IFC Manager
•  Hallinnoi IFC-ominaisuuksia (Elementtien asetuksissa)

•  IFC Ryhmän asetukset (IFC scheme settings)
•  IFC-asetukset (IFC options)
•  Etsi ja valitse
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•  Elementtitaulukot. Taulukkoasetuksissa sekä hakuehtona eli 
attribuuttina että laskettavana tietona.

IFC-vientitoiminnot
•  Tallenna nimellä... (IFC) - Export: Save as IFC
•  Liitä IFC-malliin... - Merge to IFC Model

IFC-tuontitoiminnot
•  Avaa... (IFC) - Import: Open and Merge
•  Liittäminen... (IFC) - Import: Open and Merge
•  Päivitä IFC-mallin kanssa... Import: Update with IFC Model

Muutosten hallinta
•  Tunnista IFC-mallin muutokset... - Detect IFC Model Changes

Käännös
•  IFC-käännösasetukset... - IFC Translators

VINKKI Vaikka laajennus päivittyy ArchiCAD HotFix 
-päivitysten yhteydessä, löytyvät viimeisimmät beta- ja 
lopulliset versiot IFC 2X3 -laajennuksesta GRAPHISOFTin 
verkkosivuilta osoitteesta 
www.graphisoft.com/support/ifc/.

3.1  Tuontitoiminnot
Tuomiseen on neljä mahdollista tapaa:
•  Arkisto – Avaa: Avaa joko koko mallin tai siitä suodatetut osat 

uutena projektina. ArchiCAD muuntaa tuodut elementit (Ifc-
Wall) vastaaviksi ArchiCAD-elementeiksi (ArchiCAD Seinä).

•  Arkisto – Liittäminen – Liitä: Liittäminen on mahdollista 
vain Pohja-ikkunan ollessa auki. Malli liitetään osin tai ko-
konaan auki olevaan ArchiCAD-projektiin. Liittäminen suojaa 
olemassa olevan projektin eikä kirjoita sen päälle. Tätä kutsu-
taan viitemallikonseptiksi. Ohjelma luo siis aina automaatti-
sesti uudet IFC GlobalId -arvot kaikille tuoduille elementeille, 
jotta vältyttäisiin aiempien projektissa jo olevien korvautumi-
selta. Vaikka näin tapahtuu, ovat liitetyt elementit normaaleja 
ArchiCAD-elementtejä, jotka muodostuvat vastaavuustaulukon 
mukaisesti.

IFC-tiedoston liittäminen on samankaltainen kuten kahden 
PLN-tiedoston tapauksessa: esimerkiksi tulevien kerrosten sijoit-
tuminen verrattuna olemassa olevaan kerrosrakenteeseen täytyy 
valita.
•  Arkisto – Liittäminen – IFC 2X3 – Tunnista IFC-mallin 

muutokset...: Tunnistaa kahden saman (IFC-)mallin version 
väliset geometriaerot ja liittää muutokset (eriteltyinä uusiin, 
poistettuihin ja muokattuihin) avoinna olevaan malliin.

•  Arkisto – Liittäminen – IFC 2X3 – Päivitä IFC-mallin 
kanssa...: Päivittää auki olevan projektin mallin (tulleen IFC-
tiedoston) sisällön mukaiseksi toisella seuraavista tavoista:

 • Tuo uudet elementit ja päivitä olemassa olevat IFC-ominai-
suudet:

 Tämä liittää IFC-tiedoston uudet elementit projektiin. "Uusi 
elementti" tarkoittaa elementtejä, jotka ovat vain tuotavassa 
IFC-tiedostossa ja joilla ei ole vastinetta (samalla GlobalId:llä) 
auki olevassa projektissa. Se päivittää myös muokattujen ele-
menttien IFC-tiedot (paitsi geometrian). "Muokattu" elementti 
tarkoittaa, että sen GlobalID on sekä IFC-mallissa että -pro-
jektissa. "Päivitä IFC-tieto" tarkoittaa, että muokattujen ele-
menttien kaikki IFC-attribuutti-, ominaisuus- ja luokittelutieto 
korvataan IFC-mallin tiedoilla.

  HUOMAA  Tämä toimenpide ei ole täysiverinen päivitys, 
koska niitä elementtejä, joita EI ole IFC-mallissa, ei poisteta 
ArchiCAD-mallista. Toisin sanoen avoin ArchiCAD-projekti on 
suojattu, sen sisältämä tieto vain joko täydentyy tai muuttuu 
eikä koskaan poistu.

 • Päivitä vain IFC-ominaisuudet:
 Toimii kuten edellinen toiminto, mutta vain päivittää "muo-

kattujen elementtien" IFC-tiedot (paitsi geometrian). Esimer-
kiksi, ArchiCAD-projektin vyöhykkeiden eli tilojen (IfcSpace) 
ominaisuussisältö ja arvot korvataan esimerkiksi tilojen hal-
lintaan tarkoitetun sovelluksen kirjoittamilla tiedoilla. Tässä 
sama tila tarkoittaa saman GlobalID:n omaavia.

 Koska Tunnista IFC mallin muutokset -käsky on monimutkai-
sempi kuin kaksi muuta ja  siihen yhdistyy muita toimintoja 
kuin tuomista (esimerkiksi muutoksien hallintaa ja esittämis-
tä), se käydään läpi omassa luvussaan.

 Tämä kappale käsittelee Avaa-, Liitä- ja Päivitä IFC-mallin 
kanssa -käskyt.

  HUOMAA 
 • Vain avaaminen säilyttää tuotujen elementtien alkuperäi-

set IFC GlobalID -tunnukset. Kuitenkin vaikka avattu tiedosto 
tallennettaisiin ArchiCAD PLN -muotoon ja linkitettäisiin vii-
tetiedostona, vaihtaa ArchiCAD IFC GlobalId -tunnukset suo-
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jatakseen alkuperäistä mallia. Tämä on viitemallikonseptin 
mukaista.

•  2D-merkintä (IfcAnnotation) ja verkkoelementit (IfcGrid) liite-
tään IFC-mallista vain, jos niiden tuonti on valittu kääntäjän 
"Mallielementtien suodatus" -välilehdellä.

•  ArchiCAD-mallin tallentaminen ennen IFC-liittämistä on suo-
siteltavaa.

• Liitettäessä mallia on huomattava, että jotkin – esimerkiksi 
IfcWall, IfcSlab tai muuksi määritellyt elementit – tuodaan 
ArchiCADiin objekteina. Syy tähän on se, että niiden esityk-
seksi on valittu yksinkertainen pintoihin perustuva tai ääri-
viivaesitys (BREP). Tämä tarkoittaa, että geometriaa lukuun 
ottamatta elementti ei sisällä tietoa, esimerkiksi sen mallin-
nuksen viitelinjaa. Olennaisen tiedon puuttuessa ArchiCAD 
tulkitsee "yksinkertaistetun" sisällön objektiksi. Tästä huoli-
matta nämä elementit näkyvät seininä sekä ArchiCADissä että 
IFC-katseluohjelmissa, jotka näyttävät elementtiluokan. Katse-
luohjelmassa näkyy näiden elementtien geometriamenetelmä, 
kuten pintoihin perustuva (ArchiCAD-objekti) tai pursotus 
(Seinä, Laatta ja niin edelleen). Joissain tapauksissa ArchiCAD-
tuontilaajennus pystyy tulkitsemaan BREP-elementit ja yrittää 
muuntaa ne ArchiCAD-elementeiksi, pääsääntoisesti Laatoiksi 
ja Katoiksi.

Molemmissa tuontitavoissa, sekä Avaamisessa että Liittä-
misessä, tuodaan sekä geometria että ominaisuustietoa. Osa 
tiedosta tuodaan ArchiCAD-attribuuteiksi, osa vakio- tai erikois-
IFC-ominaisuuksiksi tai luokittelutunnuksiksi. IFC-asetukset voi 
tarkistaa tuodun elementin asetuksista tai koko projektin osalta 
IFC-hallinnan avulla. Myös Etsi & valitse tai Elementtitaulukot 
ovat käyttökelpoisia.

Liitetyt elementit voi sijoittaa kääntäjän asetusten mukaisesti 
omille tasoilleen ArchiCADissä, esimerkiksi yhdelle tai useam-
malle tasolle erilleen projektin alkuperäisistä elementeistä.

IFC-tieto tuodaan Avaamalla, Liittämällä tai Päivittämään 
malli seuraavassa järjestyksessä:

Vaihe 1: Valitse IFC-tiedostomuoto tulleen tiedoston mukaisesti.

Vaihe 2: Valitse tiedosto ja paina Avaa.

Vaihe 3: Valitse kääntäjä.
IFC-tuonti tapahtuu valitun kääntäjän asetuksia noudattaen. 
Kääntäjä valitaan luettelosta, oletusarvoinen näkyy päällimmäi-
senä. Kääntäjiä luodaan Monista-painikkeesta tai tuomalla uusia 
Selaa...-painikkeella.

Vaihe 4: Rakennuksen valinta
Mikäli IFC-tiedosto sisältää useita rakennuksia, tulee esiin Va-
linta-ikkuna, koska prosessi voi tuoda vain yhden rakennuksen 
kerrallaan.

Valinta-ikkunan vasemmalla puolella näkyvät rakennuspaik-
ka ja rakennukset puuhierarkiassa. Tästä valitaan yksi rakennus. 
Oikealla näkyy valitun rakennuksen tiedot. Mikäli tuo koko tontin 
geometria ei ole valittuna, tuodaan vain rakennukseen kiinnitetty 
tontin geometria.

Vaihe 5: Mallisuodattimen valinta
Mallisuodatin on valinnainen asetus, joka tulee esiin, jos se on va-
littu Kääntäjän Tuontiasetukset -kohdassa. Suodatin mahdollistaa 
vakioasetusten ohittamisen ja kertaluontoisten suodatusten teon. 
Mallista voi näin ollen tuoda esimerkiksi vain alimman kerroksen 
IfcColumn- eli Pilari-elementit.

Vaihe 6: Kerrosten sovittaminen (vain Liitettäessä)
Sekä PLN- että IFC-liittämisessä on valittava kerros, johon tuleva 
sisältö kohdistetaan. Tuotavien Elementtien fyysiset mitat tai niiden 
suhteelliset sijoituskorkeudet eivät muutu. Nykyinen kerros vastaa 
ArchiCAD-mallin auki olevaa kerrosta. Pudotusvalikosta valitaan 
vastaava kerros. Listalla näkyvät kerrokset näyttävät korkeusase-
mansa suluissa. Mikäli sijaintia halutaan tässä vaiheessa muuttaa, 



IF
C

YS.IFC - 9

syötetään korkeusaseman siirtokenttään positiivinen tai negatiivi-
nen arvo. Tuloksena liittämisestä on se, että alkuperäinen kerrosten 
rakenne säilyy muuttumattomana ja uusia (IFC-mallin mukaisia) 
kerroksia luodaan vain olemassa olevien ylä- tai/ja alapuolelle.

 HUOMAA  Mikäli tuotavassa IFC-tiedostossa on vain yksi kerros 
(kuten esimerkiksi Tekla Structures -malleissa), on kerrosvalinta 
harmaana ja vain korkeusaseman siirto valittavissa.

3.2  Vienti: Tallenna nimellä IFC
Tällä käskyllä ArchiCAD-projektista suodatetut tai kaikki elementit 
tallennetaan IFC-tiedostoksi. Tallentaminen tapahtuu kohdasta  
Arkisto – Tallenna nimellä... Tallentaminen noudattaa element-
tien luokittelua. Tallennuksessa – kuten avaamisessakin – on 
käytössä kääntäjiä.

Elementtien suodattaminen voi tapahtua seuraavin tavoin:
•  Valitut elementit: Näkyvissä olevasta ikkunasta, joka on pääl-

limmäisenä, kun Tallenna-käsky annetaan.
•  Näkyvät elementit: Näytön asetuksien mukaisesti näkymästä 

(kuten rakenteen esittäminen).
•  Koko malli nykyisellä näytön asetuksella: Riippumatta valinta- 

tai tasoasetuksista.

Käytettävä suodatin voi vaihdella riippuen
•  kääntäjän oletussuodattimista
•  käsin Tallenna nimellä -ikkunan suodattimeen tehdyistä  

muutoksista
•  muusta suodattimeen tehdystä muutoksesta.

IFC-vienti vaiheittain:
Vaihe 1: Valitse IFC-tiedostomuoto.
Vaihe 2: Valitse kääntäjä.
Valitse luettelosta kääntäjä.

Vaihe 3: Muokkaa tarvittaessa mallisuodattimia.
Mahdolliset suodattimet ovat:

•  Vain valitut elementit (näkyvillä vain, jos elementtejä on jo 
valittuna)

•  Koko malli riippumatta valinnasta ja esityksestä
•  Näkyvät elementit (kaikista kerroksista)
•  Kaikki nykyisestä kerroksesta (käytössä vain tallennettaessa 

Pohja-ikkunasta)

Kaikki elementit avoimesta näkymästä elementtien valinnasta 
riippumatta. Tämä tarkoittaa kaikkia kerroksessa olevia element-
tejä.
•  Näkyvät elementit nykyisestä kerroksesta (käytössä vain tallen-

nettaessa Pohja-ikkunasta).

Kaikki näkyvät elementit avoimesta näkymästä elementtien va-
linnasta riippumatta. Näkyvä tarkoittaa kaikkia elementtejä, jotka 
ovat näkyvillä (tasoasetukset, esitystavat, rakenteen näkyminen).

Vaihe 4: Mallisuodatin (käytetään tarvittaessa)

Vaihe 5: Valitse tiedoston nimi.
Määritä tai valitse vietävälle tiedostolle nimi ja osoita Tallenna.

Tallennuksen jälkeen malli kannattaa tarkistaa esimerkiksi alla 
kuvatuilla ohjelmilla.

VINKKI Markkinoilla on useita ilmaisia katseluohjelmia, 
joita löytyy seuraavista osoitteista:
 – Solibri Model Viewer: www.solibri.com
 – DDS-CAD Viewer: www.dds-cad.net
 – Nemetschek IFC Viewer: 
   www.nemetschek.co.uk/ifc.

3.3  Tunnista IFC-mallin muutokset
Tunnista mallin muutokset -käsky löytyy kohdasta Arkisto – Liit-
täminen – IFC 2X3 – Tunnista IFC mallin muutokset. Toiminto 
tunnistaa geometriamuutokset saman mallin eri versioiden välillä. 
Muuttuneet elementit luodaan ja liitetään auki olevaan projek-
tiin, joka voi olla myös tyhjä. Muutoksia voi katsella käyttämällä  
ArchiCADin Merkintätyökalua sekä 2D- että 3D-näkymissä. Luon-
nollisesti muutosten vertailu voidaan rajata vain johonkin mallin 
osaan, esimerkiksi ensimmäisen kerroksen pohjaan tai tiettyihin 
elementtityyppeihin, vaikkapa pilareihin. Koska tiedostoissa olevien 
elementtien aikaleima (IFC Timestamp) on toinen, seuraavat erot 
huomataan:
•  Uudet elementit: Uudemmassa tiedostossa olevat elementit,  

joita ei ollut aiemmin.
•  Poistetut elementit: Uudemmasta poistetut.
•  Muutetut elementit: Versiosta toiseen sijainnin tai koon osalta 

muutetut.

 HUOMAA 
•  On tärkeää, että tiedostot tulevat samasta lähteestä (ohjelmas-

ta ja projektista), koska vertailussa käytetään elementtien IFC 
GUID -numeroita. Mikäli samankaltaisia GUID-numeroita  
ei ole, tulkitaan kaikki elementit uusiksi tai poistetuiksi.

•  On myös tärkeää näyttää oikea ikäjärjestys.
•  Vertailu koskee vain 3D-elementtejä, ei merkintöjä, verkko-

elementtejä eikä muuta sisältöä.
•  Koska muutokset liitetään, kannattaa projekti tallentaa ennen 

toiminnon käyttämistä.
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 VINKKI  Vaikkei tietoa siirrettäisikään muille osapuolille, 
voi vertailutoimintoa käyttää omien projektien versioi-
den vertailuun. Tiedostot täytyy vain ensin tallentaa 
IFC-muotoon, jotta niihin tallentuu mukaan GlobalID 
-tunniste.

Vertailu tapahtuu seuraavasti:
Vaihe 1: Etsi kaksi IFC-tiedostoa.

Arkisto – Liittäminen – Tunnista IFC-mallin muutokset, käytä 
Paikanna-painikkeita mallien paikallistamiseen.

Vaihe 2: Valitse kääntäjä
IFC-tuonnin oletuskääntäjä on valittuna.

Kääntäjän suodatinasetuksista käytetään
•  suunnittelualaa (eli IFC Domainia) ja rakenteellista tehtävää 

(nämä ovat oletuksena vertailtavat kohteet)
•  materiaalimuunnosasetuksia (Tuontiasetuksista).

Vaihe 3: Valitse vertailtavat elementtityypit.

Vaikka kääntäjä (vaiheessa 2) määrittää oletussuodattimen ver-
tailuun, voidaan määrää vielä supistaa. Itse asiassa suodatin on 
mahdollista kokonaan vaihtaa tai muuttaa erilaiseksi tämän 
ikkunan avulla.
•  Suunnitteluala
•  Rakenteellinen tehtävä

 HUOMAA  Rakenteellista tehtävää käytettäessä on varmistettava,  
että tiedonsiirron toinen osapuoli käyttää IFC LoadBearing  
-ominaisuutta ja että hänen ohjelmistonsa tukee sitä.
•  Ryhmitys Kerroksen/Tason/Omistajan/Kerroksen ja tason/Ker-

roksen ja varaajan mukaan mahdollistaa suodattimen täyden-
tämisen valitsemalla vertailukohteet erilaisin tavoin.

Vaihe 4: Tunnistusohjelma luetteloi erot

Luettelo pohjautuu suodattimeen ja esittää huomatut erot nume-
roin ja muutostyypein.  Jotta elementtejä voi erotella, sijoitetaan 
ne eri tasoille. Luonnollisesti tähän tarkoitukseen voi luoda nimeä-
mällä oman, oletusarvosta poikkeavan tasonsa tai valita kolmio-
painikkeen listasta projektissa olevan tason.

Vaihe 5: Osoita Liitä yhdistääksesi muutokset merkintöineen 
projektiin.

Elementit liitetään ArchiCADiin Merkintätyökalun merkinnöiksi.

Vaihe 6: Kerrosten kohdistaminen

Vaihe 7: Käytä merkintätyökalua, joka tulee automaattisesti esiin 
ja näyttää merkinnät kolmella esitystavalla.

Esitystavat ovat Uusi, Poistettu ja Muokattu. Näin elementit 
ovat tunnistettavia näytöllä, merkintöjä voi suodattaa esitystavan ja 
niiden kerroksen mukaan. Merkintätoimintojen avulla voi helposti 
katsella, valita ja lähentää kohteet.

Merkintä sisältää elementtiparin, toisen vanhemmasta ja toisen 
uudemmasta tiedostoversioista. Ne erottuvat eri tasomäärityksensä 
avulla. Tason saa selville esimerkiksi elementin pikatiedoista eli 
jättämällä Nuoli-osoittimen hetkeksi lepäämään sen päälle.

Mitä merkinnöille sitten voi tehdä?
•  Poistettu elementti: Voidaan jättää projektin osaksi (sijoittaa 

toiselle tasolle) tai voidaan tuhota yhdessä merkinnän kanssa 
poistamalla se Merkintä-apuikkunan Poista merkintä -painik-
keella. Merkintä on mahdollista poistaa myös poistamatta sen 
elementtejä.

•  Uusi elementti: Koska se on korostettu, sen merkinnän voi 
poistaa ilman, että elementti poistuu, se vain menettää koros-
tuksensa. Tämän jälkeen elementille voi tehdä mitä haluaa 
tai vaikka poistaa sen. Uusi elementti poistetaan sen merkin-
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nän poiston yhteydessä vain, jos sen korostus ensin poistetaan 
(osoittamalla Poista korostus -painiketta).

•  Muokattu elementti: Tämä elementtipari sisältää sekä "Poiste-
tun" että "Uuden", joille on käytössä samat vaihtoehdot kuin 
aiemmin mainituille.

Mikäli vahingossa poistat merkinnän, käytä Peru-käskyä.

4  IFC-kääntäjät

IFC-mallien tuonti ja vienti käyttää valitun kääntäjän asetuksia. 
ArchiCAD sisältää ennalta määritettyjä oletusarvoisia kääntäjiä, 
joiden muokkauksen lisäksi voi luoda kokonaan omia kääntäjiä. 
Asetusten muokkaus ja määrittely tapahtuvat kohdassa Arkisto – 
Liittäminen – IFC 2x3 – IFC-käännösasetukset.

Tässä on käyty läpi IFC-kääntäjän asetukset:

Käytössä olevat kääntäjät -välilehti
Oletuksena näkyvät ArchiCADin mukana tulevat kääntäjät. Myös 
uudet luetteloidaan tässä. Sekä tuontiin että vientiin oletusarvoiset 
kääntäjät on merkitty sinisin nuolisymbolein, joita ohjataan Ole-
tus kohteelle -ikoneista. Uusia kääntäjiä luodaan monistamalla 
vanha ja nimeämällä kopio uudelleen. Näin muokkaamalla ase-
tuksia edelleen ne saadaan sellaisiksi kuin halutaan. Kääntäjien 
sisältö tallentuu XML-tiedostoon, jota käytetään niiden siirtämi-
seen käyttäjien ja projektien välillä. Oletuksena kääntäjät tallentu-
vat koneelle käyttäjäkohtaisesti. Selaa-painikkeella etsitään uusia 
kääntäjiä (esimerkiksi palvelimen projektikansiosta). Sijainti-
kenttä alla kertoo valitun kääntäjän sijainnin. PoistaI-painikkeella 
poistetaan kääntäjä luettelosta, painike ei poista XML-tiedostoa.

 HUOMAA 
•  Muutokset kääntäjiin tulevat voimaan, kun osoitetaan Tallen-

na asetukset ja sulje.
•  Mikäli muutetun kääntäjän haluaa palauttaa alkuperäiseksi, 

toimitaan seuraavasti: Alkuperäiset asetukset kääntäjille löyty-
vät kansiosta \Program Files\GRAPHISOFT\ArchiCAD version\
Defaults\IFC Translators folder (Windows ympäristössä) tai 
/Applications/ GRAPHISOFT/ArchiCAD version/Defaults/IFC 
Translators folder (MacOS ympäristössä). Kopioidaan kor-
vaten aiemmat tiedostot käyttäjän kääntäjien tilalle kääntäjän 
sijainnin mukaiseen kansioon. Tiedostojen hallinnan kautta 
lukittua kääntäjätiedostoa ei voi muokata, siitä tehdyn kopion 
asetuksia sen sijaan voi muuttaa.

Nimike-välilehti
Sisältää tekstikuvauksen kääntäjästä. Uusille kääntäjille kuvaus  
on tyhjä, ja se kannattaa täydentää kirjoittamalla.

4.1  Mallielementtien suodatus

IFC-suunnitteluala (IFC Domain)
Näyttää kääntäjän oletusarvoisen elementtisuodattimen. Jos kään-
täjä ei ole lukittu, voi tätä muuttaa. Suodattimen Kaikki-asetus 
sisällyttää mallin kaikki elementit, Rakenteellinen rakenne-
elementit ja LVI vastaavasti LVI-alan mukaiset. Tarkan sisällön 
saa näkyviin Säädä-painikkeella. Asetusten muokkaaminen luo 
Oman suodattimen.

Rakenteellinen tehtävä
Tämä asetus mahdollistaa elementtien kantavuusominaisuu-
den ottamisen huomioon sekä tuonnissa että viennissä. Kaikki 
elementit eivät huomioi asetusta: Vain kantavat (IFC Pro-
perty “LoadBearing=true”) vie ja tuo vain kantavaksi luoki-
tellut elementit ja Vain ei-kantavat ainoastaan ei-kantavat 
(“LoadBearing=false”) rakenteet.
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 HUOMAA 
•  Mikäli rakenteellista luokittelua ei ole tehty tai se on kesken, 

kannattaa käyttää Kaikki elementit -asetusta, koska muut 
saattavat johtaa tyhjään tai vaillinaiseen IFC-tiedostoon.

• Oletussuodattimen voi ohittaa Vienti ja tuonti -prosessissa  
käyttämällä mallielementtien suodatusta.

Siirrä merkinnät ja kaikki 2D-elementit
Asetuksen avulla myös seuraavat 2D-elementit viedään IFC-tiedos-
toon: tekstit, selitteet, täytteet, viivat, kaaret, ympyrät, murtoviivat, 
käyrät ja kaikki mittamerkintätyypit. Kuitenkin myös Liitä- ja ITal-
lenna nimellä -ikkunoiden asetukset vaikuttavat vientiin.
•  Mikäli 3D-ikkuna on auki, voi 2D-elementit sisällyttää vain 

Koko projekti -valinnalla.
•  Mikäli Pohja-ikkuna on auki, Näkyvät-vaihtoehto vie nä-

kyvät ja Valitut vain valittuna olevat. 2D-elementit näkyvät 
IFC-rakenteessa merkintöinä (IfcAnnotation). Mitat räjähtävät 
viivoiksi ja teksteiksi, koska IFC-standardi ei tue niiden siirtoa 
älykkäästi.

Tuonnissa (IfcAnnotation) 2D-elementit, tekstit ja viivat tuo-
daan samalla valinnalla.

Muunna verkkoelementit
Mikäli tämä on valittuna, siirtyvät myös Verkkoelementit ja niiden 
osat IFC-tiedostoon.

Siirtymiseen vaikuttavat myös Liitä- ja Tallenna-käskyjen Vien-
tiasetukset. Sekä Pohjasta että 3D-ikkunasta tallennettaessa "Nä-
kyvät" tarkoittaa, että vain näkyvillä olevat tallentuvat, ja "Vain 
valitut elementit", että vain valitut verkkoelementit tallentuvat. 
Nämä elementit näkyvät IFC-puurakenteessa nimellä IfcGrid.

Tuonnin aikana kaikki IfcGrid-elementit tuodaan ryhmitet-
tyinä ArchiCAD-verkkoelementeinä, jos näin on valittu.

4.2  Tuontiasetukset
Seuraavat asetukset ovat muokattavissa, mikäli kääntäjä ei ole 
lukittuna:

•  Näytä mallin suodatus tuotaessa tuo esiin suodatusikkunan 
käytettäessä Avaa- ja Liitä (IFC) -käskyjä. Näin tapauskohtai-
nen asetusmuutos on joustavampaa.

•  Geometrian muunnos vaikuttaa seuraavien elementtien 
geometrian tuontitapaan ja niiden pohjalta luotuihin ele-
mentteihin:

• IFC-tontti, joko muunteena, objektina tai ilman geometriaa.
• Monimutkaiset IFC-elementit, kun tuodaan IFC Entity -ele-

menttejä, joita ArchiCAD-työkalut eivät tue (niille ei ole suoraa 
vastinetta), voidaan tuoda muokattavina Muunteina tai Objek-
teina.

• IFC-jakoelementit (IfcDistributionElement), kuten edellä. 
•  Tuotujen elementtien sijoitus -kohdasta valitaan tasoille sijoi-

tusmenetelmä.
 • Tuodut tasot luo uudet IFC-tasonimien mukaiset tasonimet 

ja sijoittaa elementit niille. Jos samannimiset tasot ovat jo  
olemassa, sijoitetaan elementit niille.

 • Yksi yhteinen taso -kohdasta luodaan uusi nimettävissä ole-
va taso, esimerkiksi "Malli analyysiohjelmasta" -taso. Tällöin 
alkuperäinen IFC-tasonimistö häviää.

 • Tuodut tasot jälkiliitteellä luo uudet ArchiCAD-tasonimet, 
jotka pohjautuvat IFC-tasonimiin mutta joihin liitetään lisäke, 
esimerkiksi "Rakennesuunnittelijalta". Lisäkkeen avulla tasoja 
voi sitten suodattaa helpommin ArchiCAD-tasojen hallinnassa.

 
•  Materiaalien muunnos
 Tuodut IFC-materiaalit on mahdollista linkittää vastaa-

viin ArchiCAD-leikkaustäytteisiin. Tätä suositellaan, mikäli  
ArchiCAD-aloituspohja (käytettäessä  Arkisto – Avaa ) tai pro-
jekti, johon tuodaan (Arkisto – Liitä ), ei sisällä samannimisiä 
materiaaleja kuin tuotava tiedosto.

1.  Mikäli Käytä IFC-materiaali – ArchiCAD-täytetyyppi -muun-
nostaulukkoa ei ole valittuna, määrittää ohjelma, ovatko mate-
riaalit ArchiCAD-projektin tai aloituspohjan leikkaustäytteissä. 
Mikäli ne ovat, esitetään ne olemassa olevilla. Mikäli näitä ei 
ole olemassa, käytetään alla olevan Puuttuvien IFC-materi-
aalien korvaus -asetuksen mukaista täytettä. Tästä huolimatta 
alkuperäinen nimi säilyy.

2.  Mikäli Käytä IFC-materiaali – ArchiCAD täytetyyppi -muun-
nostaulukko on valittuna, käytetään taulukon mukaisia ase-
tuksia. Esimerkiksi rakennesuunnitteluohjelman C20 betoni-
materiaalin saa näin ottamaan täytekuvion olemassa olevasta 
Teräsbetoni-täytteestä.

VINKKI
–  Joissain kääntäjissä on valmiina muunnostaulukko. 
Niitä saa ja kannattaa muokata edelleen.
– Näitä muunnostaulukoita ei voi siirtää erikseen, 
vaan ne siirtyvät kääntäjän XML-tiedostossa.

4.3  Vientiasetukset
Seuraavat asetukset ovat muokattavissa, mikäli kääntäjä ei ole 
lukittuna:
•  Vietävät elementit
 Kohtaan asetetaan mallielementtien suodatus kääntäjään. 

Vaihtoehtoisesti muokataan suodatusta viennin yhteydessä.



IF
C

YS.IFC - 13

 HUOMAA  Mikäli mallissa on valittuja elementtejä valittaessa Ar-
kisto – Tallenna nimellä, tulee Vain valitut elementit -asetus 
valituksi automaattisesti kääntäjän oletusarvosta riippumatta.

Mallista luetut vietävät tiedot

Seuraavat vaihtoehdot mahdollistavat energia-analyysissä tai 
määrälaskentaohjelmissa tarpeellisten lisätietojen liittämisen 
elementteihin:
• Tilan hallinta: Tämä on tarkoitettu kiinteistönhallinta- 

ohjelmiin siirtoon. Asetuksen avulla ArchiCAD-vyöhykkeiden ja 
-kalusteiden sekä muiden varusteiden välinen suhde tallentuu 
tiloihin (IfcSpaces).

• Kehyslaatikko
• Perusmäärät: Tällä valinnalla tallentuu elementteihin niiden 

äärimitat kuten pituus, ala ja tilavuus. Tämä valinta lisää 
määrälaskentaparametreja IFC-tiedoston seiniin, pilareihin, 
palkkeihin, laattoihin, kattoihin ja vyöhykkeisiin. Tämä tieto 
on hyödyllistä määrälaskentasovelluksissa. Esimerkiksi seuraa-
vat määrät (IfcElementQuantity) viedään:

 Seinän
 • korkeus
 • piiri
 • bruttotilavuus
 • nettotilavuus (esimerkiksi pilareiden siihen tekemät tilavuus-

vähennykset)
 • bruttolattia-ala (jossa ovia ei ole huomioitu)
 • nettolattia-ala (jossa oviaukot vähennetty)
 • seinän ala, brutto (jossa aukkoja ei ole huomioitu)
 • seinän ala, netto (jossa aukot on vähennetty).

• Kaikkien objektin parametrit IFC-ominaisuustietoina: lisää 
kaikkien objektien kaikki parametrit (objekteihin, oviin, ikku-
noihin, vyöhykkeisiin ja niin edelleen) IFC-ominaisuuksiksi, 
joiden Pset-tiedossa on etuliite “AC_Pset_(objektin nimi)”.

VINKKI Mikäli IFC-muotoon tallennettu ArchiCAD-pro-
jekti tullaan liittämään takaisin projektiin, kannattaa 
tätä asetusta käyttää. Asetuksen avulla ArchiCAD yrittää 
etsiä alkuperäiset objektit ja yhdistää liitettävät tiedot 
niihin.

VINKKI Käyttämällä laajennetun objektin kokoonpanoa 
(Arkisto – Liittäminen – IFC 2X3 – IFC-asetukset) on 
mahdollista vaihtaa parametrien nimiä tallennettavien 
objektien IFC-tietoihin.

 HUOMAA  Tämä kasvattaa merkittävästi IFC-tiedoston kokoa.

• IFC-tilan rajausten toleranssi vyöhykkeiden välillä [mm]:  
tähän kirjoitetaan yleensä paksuimman väliseinän tai välipoh-
jan paksuus.

• ArchiCAD-vyöhyketyyppi IFC-tilaluokkatietona: tämän avulla 
ArchiCAD-vyöhykkeiden (IfcSpace) Vyöhyketyyppien eli Kate-
gorioiden tunnus ja nimi tallentuu niiden luokitteluviitteeksi 
(ItemReference and Name).

•  IFC-näkymän määritys (MVD =Model View Definition)
 Kohtaan valitaan, viedäänkö yleisesti käytetyn Koordinaa-

tionäkymä versio 1.0:n mukainen vai laajennetun malli-
näkymän sisältö. Laajennetulla mallinäkymällä tarkoitetaan 
jonkin muun osapuolen (kuin BuildingSmartin) vaatimaa 
sisältöä. Esimerkiksi Concept Design BIM 2010 on eräiden  
tilaajien tarkempi sisältömäärittely.

 HUOMAA  Tilankäyttäjä tieto ei sisälly Koordinaationäkymään,  
eli se siirtyy vain laajennetun mallinäkymän mukana.

•  Pintageometria (vain BREP) geometriat): Kun halutaan siir-
tää kaikki mallin osat geometriana. Yksinkertaistettu BREP-
menetelmä tuottaa parhaan geometriasiirtotuloksen ja asettaa 
tämän kaikille monimutkaisille elementeille. Yksinkertaistettu 
BREP-valinta vaikuttaa siis jatkovalintoihin, monimutkaisten 
elementtien ja tontin siirtovalintoihin. Elementtien liitokset ja 
yksityiskohdat mallintuvat tarkasti. Kuitenkin parametritieto 
menetetään ja elementeistä tulee ei-muokattavia.

 HUOMAA  Aiemmissa versioissa tämän tavan nimi oli "Yksin-
kertaistettu vain BREP".

•  IFC-tontti: ArchiCADissä IfcSite-geometria on mahdollista 
määrittää pinnoilla, objekteilla,joiden luokka on "Ifc2x_Site", 
tai millä tahansa mallinnetulla elementillä, jonka luokaksi on 
määritelty "Tontin geometria". Nämä viedään riippuen siitä,  
ovatko ne valittuina tai näkyvissä siinä näkymässä, josta  
tallennus tehdään, sekä vientiasetuksista.
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Seuraavat vaihtoehdot ovat käytössä siirrossa, niistä valitaan  

se, jota vastaanottajan sovellus osaa lukea:

•   Rajapintoina (BREP)
 Pintamalli, jossa sisältö esitetään. Maasto esitetään massana, 

jota rajaavat sen yläpuolen ja reunojen pinnat. BREP on yk-
sinkertainen ääriviivaesitys mallista, siinä kaikki pinnat ovat 
tasoja ja reunat suoria viivoja.

•   Pinta-mallina (yläpinta)
 Geometrinen esitys Pintojen yläpinnoista
•  Geometriana (rautalankamalli)
 Geometriaesitys pinnoista ja objekteista viivoina ja pisteinä

 HUOMAA  ArchiCADiin voi tuoda kaikilla kolmella tavalla tehtyjä 
IfcSite elementtejä.

•  Monimutkaisten elementtien asetukset

Nämä asetukset koskevat erikoisempien elementtien ja niiden 
osien vientiä. Vaihtoehdot ovat seuraavat:
•  Palikkamalli eli pursotus on IFC-standardin mukainen oletus, 

geometrinen esitystapa, jossa viedään elementtien parametrien 
arvot (kuten paksuus, korkeus, emäviivan sijainti, rakenneker-
rokset) mutta jossa joidenkin erikoisempien leikkausten esitys 
ei kuitenkaan säily täysin sellaisenaan. Tätä muotoa tuetaan 
monissa analyysiohjelmissa, joissa voi olla tarve muokata pa-
rametreja muttei kuitenkaan geometriaa (esimerkiksi laatan 
tai katon reunan kulmaa). 

•   Tarkka geometria (BREP) on tarkin esitystapa, jossa erikoi-
semmat muodot esitetään tarkimmin. Kuitenkin elementtien 
parametrit häviävät ja tuodun IFC-tiedoston elementit ovat 
muokkauskelvottomia. Koska tämä on tarkin muoto, se toimii 
parhaiten viitemallien konseptin kanssa, eli tyypillisesti raken-
nesuunnitteluohjelmasta kuten Tekla Structuresista.

Näitä IFC-geometriamenetelmiä käytetään seuraavissa tilan-
teissa:

Elementit Boolen toimenpiteissä: 
Palikkamallina elementit viedään niiden perusmuodon mukai-
sesti ilman automaattisesti luotavia tarkempia liitoksia. Tarkkana  
BREP-geometriana ne viedään kuten ne näkyvät ArchiCADissä  
ja huomioidaaan niiden Boolen toimenpiteet.

Seinät, joissa monimutkainen liitos päässä:
•  Tarkka geometria (BREP):
 • Mallin ei-yksinkertaiset seinät (seinä, joka on kalteva,  

kaksoiskalteva tai profiiliseinä), jotka yhdistyvät millaiseen  
seinään tahansa, viedään molemmat BREP-esityksinä. 

 • Mikäli yhdistyvät seinät eivät ole samankorkuisia, viedään 
molemmat BREP-esityksinä.

•  Palikkamalli geometriaesityksellä:
 • Suurin osa seinistä viedään pursotuksina, mikäli mah-

dollista. Muissa tapauksissa – kuten esimerkiksi kaltevissa, 
kaarevissa seinissä – ne viedään BREP-esityksinä.

BREP- ja palikkamallien välinen ero on visualisoitu kuvassa, 
jossa suora ja kalteva seinä yhdistyvät.

Ei-suorat rakenteelliset seinät:
Seuraavat asetukset vaikuttavat kalteviin tai kaksoiskalteviin  
seiniin sekä profiiliseiniin:
•  Rakennuselementteinä: ArchiCAD-seinä viedään IfcWall-sei-

näksi, jossa on kolme rakennekerrosta. Tämän hyöty on se, että 
jokaiselle kerrokselle on määritelty sen ArchiCAD-leikkaustäyte 
tai poikkileikkaus.

 HUOMAA  Joissain ohjelmissa (kuten Revit Structure) ei ole tukea 
tälle geometriaesitykselle, niihin seuraava tapa on suositeltava.

•  Poikkileikkauksina: ArchiCAD-seinästä tehdään IfcWall, johon 
geometria tai materiaaliluettelo kiinnitetään Ifc-materiaalina. 
Vastaanottava ohjelma ei tiedä osien/rakennekerrosten järjes-
tystä.

 HUOMAA  Valittuna oleva Rakenteen esitys vaikuttaa tähän vaihto-
ehtoon, jos näkyvät elementit viedään. Esimerkiksi jos Vain runko 
-esitys on valittuna, Poikkileikkauksena viemisellä ei ole vaikutusta 
yksirakenteiseen kaltevaan seinään, koska se ei ole kerrosrakenne.
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 HUOMAA  Tällä asetuksella on vaikutusta vain, jos tallennetaan 
pursotuksina. Mikäli tallennetaan yksinkertaistettu IFC-malli, niil-
lä ei ole vaikutusta.

Toisiinsa liittyvät palkit:
Palikkamallina siirtyy tarkka geometria ilman automaattisia  
liitoksia. BREP siirtää ne kuten ne näkyvät ArchiCADissä.

Vinoreunaiset laatat:
Palikkamallina laatat siirtyvät suorin reunoin, vaikka reunat olisi 
alun perin kallistettu. BREP siirtää tarkan muodon.

IFC-mallin yksiköt...
Kohdassa valitaan Viennissä käytettävät mittayksiköt Pituudelle, 
Kulmalle, Alalle ja Tilavuudelle. Oletuksena tuonnissa näytetään 
mitat ArchiCAD-mallin mittayksiköillä.
•  IFC-mallin tunnisteet (Global Unique Identifiers – GUID)
 Pidä oleva (suositus) säilyttää alkuperäiset tunnisteet. Tämä 

on tärkeä asetus sekä ArchiCADin että muiden ohjelmien mal-
lien vertailutoiminnoille. Luo uusi sen sijaan ottaa käyttöön 
kokonaan uudet tunnisteet jokaisen tallennetun mallin ele-
menteille.

IFC-mallin merkistö
Tästä valitaan .IFC- ja .IFC ZIP-tiedostoissa käytettävä merkki-
järjestelmä:
•  ANSI: Tämä on oletusarvo yhteensopivuussyistä. Aiemmat  

ArchiCAD-versiot ja useat muut rakenne- ja LVI-suunnittelu-
ohjelmat käyttävät vain ANSI-merkistöä.

•  Unicode: Tämä on suositus, jos tietoa siirretään käyttöjärjes-
telmien välillä. Esimerkiksi ArchiCAD 15 Mac OS -versiosta  
Windows-versioon. Tämä on suositus myös siirrettäessä  
ArchiCAD-kieliversioiden välillä (INT–FIN).

 HUOMAA  Vaihda Unicode-asetukseen vain, jos vastaanottajan 
ohjelmisto tukee sitä.

 HUOMAA  Unicode-valinnalla ei ole vaikutusta tallennettaessa 
.IFCXML-muotoon, koska se käyttää aina UTF-8 merkistöä.

4.4  Mallin suodatus
Jokainen kääntäjä sisältää asetukset vietävien ja tuotavien element-
tien suodatukselle. Kuitenkin mallielementtien suodatus – joka on 
käytössä tuonnin ja viennin yhteydessä – mahdollistaa tarkem-
mat säädöt. Jopa yksittäisiä elementtejä voi suodattaa. Toiminnot  
vaihtelevat riippuen siitä, onko kyseessä tuonti vai vienti.

•  Viennissä Suodatin tulee esiin Tallenna nimellä -käskyn yh-
teydessä. Vientiasetuksista (valitut, näkyvät ja niin edelleen) 
riippuen vietävät elementit tulevat esiin. Tämä mahdollistaa 
tarkemman suodatuksen.

•  Tuonnissa Suodatin on valinnaisesti otettavissa esiin. Tuota-
vissa olevat elementit tulevat näkyviin hierarkiaan, ja niistä 
tuotavat valitaan joko elementtityypin, kerroksen, tason tai 
elementin omistajan mukaisesta luokittelusta.

Mallin elementtien valinta:
Hierarkia esittää tuotavat tai vietävät elementit. Valinnoilla (ruk-
seilla) muokataan listaa edelleen. Elementtilistaa voi ryhmittää 
seuraavasti:
•  IFC-elementtityypeittäin, esimerkiksi IfcWall-ryhmä sisältää 

ArchiCAD-seinät, joiden luokittelu on asetettu automaattiseksi, 
sekä muut IFC-seiniksi luokitellut elementit.

•  Kerroksittain elementtien tyypin ja niiden mallissa olevan  
kerroksen mukaan.

•  Tasojen mukaan, IFC-elementtityypin ja niiden tasojen  
mukaan.

•  Omistajan mukaan, elementtityypin ja niiden luojan mukaan. 
ArchiCADissä IFC-mallielementin tekijä määritellään IFC-ase-
tuksiin Arkisto – Liittäminen – IFC 2x3 – Asetukset... Tämä 
nimi tallentuu IFC-tiedoston omistajahistoriaan IfcOwner-
History. 
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Tarkemmin elementtejä voi suodattaa IFC Domainin eli suunnit-
telualan mukaan (Rakenne, LVIS tai muu) ja säätää jopa IFC-
elementtityyppikohtaisesti ja/tai rakenteellisen tehtävän mukaan.

 HUOMAA  Rakenteellinen tehtävä toimii eri tavalla tuotaessa ja 
vietäessä. IFC-tuonnissa käsitellään kantavuus- eli IFC Loadbea-
ring -ominaisuutta. Viennissä käsitellään elementin rakenteellistä 
tehtäväluokkaa.

5  Työkalun asetukset verrattuna 
IFC-hallintaan

5.1  Työkalun asetukset

Tuoduista elementeistä luodut ArchiCAD-elementit näyttävät ase-
tuksensa vakio- ja erikoisnimikkeinä Työkaluasetusten Tunnukset 
ja luokat -välilehdellä.

 HUOMAA  Tuodut IFC-elementit ja niiden parametrit on (kään-
täjästä riippuen) oletuksena suojattu muutoksilta tasolukituksella 
viitemallikonseptin mukaisesti. Avaamalla lukituksen tasojenhal-
linnassa elementtejä voi halutessaan muokata. Ominaisuuksia 
ja parametreja sekä luokittelutunnuksia voi sitten käyttää Etsi ja 
valitse -käskyn ja taulukkoiden avulla. Uutta IFC-tietoa voi lisätä  
ja poistaa ennalta hallintaikkunaan määrättyjen sääntöjen  
mukaisesti.

Uudet tiedot tulevat näkyviin Tunnukset ja luokat -kohtaan 
IFC-ominaisuuksina. Näihin voi syöttää arvon tai sisällön mukai-
sesti yksittäisiä tai useita arvoja, reaali- tai kokonaislukuja, selit-
teitä, tekstejä tai boolen operaattoreita (ehtoja).

5.2  IFC-hallinta
IFC-hallinta Arkisto – Liittäminen – IFC 2x3 – IFC-hallinta 
näyttää hierarkisen esityksen projektin IFC-tietokannasta.

IFC-hallinnan ominaisuuksia:
•  Hallinta esittää ArchiCAD-projektin elementeistä luodut ja/tai 

avattujen/liitettyjen mallien IFC-entityt.
•  Esittää ja listaa kaikki projektin IFC-attribuuttien, -nimikkei-

den ja ominaisuusjoukkojen, luokittelutunnusten sekä ryhmi-
tystietojen tiedot puurakenteen ja kokonaisuuksien mukaan.

•  Mahdollistaa uusien nimikkeiden ja omien ominaisuuksien 
luomisen, muokkaamisen ja poistamisen.

•  Mahdollistaa uusien nimikkeiden lisäämisen projektiin käsin 
tai ennalta määrättyjen sääntöjen mukaan.

•  Mahdollistaa uusien IFC-ryhmittelyjen luomisen ja poista-
misen.

•  Päivittää IFC-mallin ArchiCAD-mallin muutosten mukaiseksi.
•  Mahdollistaa ArchiCAD-mallin ja siitä syntyneen IFC-mallin 

sisällä navigoinnin Näytä valinta puussa ja Näytä pohjassa 
-painikkeilla.

•  Suodattaa IFC-mallista näkyviin näkyvien tasojen sisältämät 
elementit.

•  Suodattaa IFC-mallista näkyviin IFC-tietoa (= kenttiin syötet-
tyjä arvoja) sisältävät elementit.

•  Etsiä IFC-/ArchiCAD-mallista elementtejä (IFC Entities) niiden 
IFC GUID (Global unique identifier) -tunnisteen perusteella.

•  Esittää IFC-tyyppiosat (type products) eli mallielementit.
•  Esittää IfcSpace containments eli tilojen sisältörakenteet.

IFC-Hallintaikkunan vasen yläosa eli Sisällysrakennepuu näyt-
tää IFC-mallin hierarkian (IfcProject => IfcSite => IfcBuilding 
=> Ifc(Building)Story => IfcEntity) ja listaa entityt IFC-element-
tityypeittäin.

Oikeanpuoleinen osa näyttää vasemmalta valitun osan attri-
buutit ja ominaisuudet sekä luokittelutunnukset. Mikäli useita on 
valittuna, näytetään viimeiseksi valitun. Ylhäällä näytetään, mon-
tako on valittuna ja montako niistä on muokattavia.

IFC-hallintaikkuna ei sisällä OK- ja Kumoa-nappeja, eli se  
voi olla esillä projektissa koko ajan:
•  Mikäli elementtejä lisätään, poistetaan tai muokataan, päivitty-

vät muutokset painamalla Synkronoi puuhierarkia pohjaan. 
Synkronointitarpeesta tulee viesti ikkunan alareunaan.
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•  Elementtien etsiminen mallista tehdään valitsemalla ne hierar-
kiasta ja painamalla Näytä pohjassa. ArchiCAD vaihtaa tarvit-
taessa aktiivisesta ikkunasta objektin kotikerrokseen. Jos tämä 
ei auta, tulee aiheesta virheilmoitus. Vastaavasti 3D-ikkunassa, 
jos elementti ei ole näkyvissä, tulee aiheesta virheilmoitus. 
Myös usean puusta valitun yhtäaikainen esitys toimii tämän 
avulla sekä Pohja- että 3D-ikkunoissa.

•  Vastaavasti mallista (Pohja- tai 3D-ikkunasta) valitut elementit 
saadaan valituksi IFC-hierarkiassa painikkeella Näytä valinta 
puussa.

Oletuksena puuhierarkia näyttää ArchiCAD- ja IFC-mallin kaik-
ki elementit. Valitsemalla Näytä vain näkyvät rajautuu sisältö 
näkyvillä tasoilla oleviin.

 HUOMAA  Jos nappia käytetään sisällön rajaamiseen ja vaihde-
taan ArchiCAD-näkymää, on puuhierarkia päivitettävä "Synkronoi  
puuhierarkia pohjaan painikkeella".
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