
Creo® Design Exploration Extension
Farklı konsept tasarım fikirlerini güvenli ve yönetilebilir bir ortamda keşfedin ve değerlendirin

Creo Design Exploration Extension (DEX) alternatif konsept 
tasarımları parametrik ortamda hızlı ve kolay oluşturulmasını 
sağlayan özel bir araçtır. DEX, checkpoint oluşturma yöntemi ile 
birden fazla datayı yönetme ihtiyacını ortadan kaldırır. Tasarımın 
farklı versiyonları arasında tasarımcının sorunsuz bir şekilde 
hareket etmesini sağlar.

Farklı tasarım metodolojilerini çabucak ve 
kolayca keşfedebilirsiniz. 

Creo DEX, kullanıcıların, kaydettikleri kontrol noktaları arasında ileri geri geçiş yapmalarını sağlayarak farklı 
tasarım fikirlerinin keşfedilmesi ve değerlendirilmesini sağlar.

Creo Design Exploration (DEX) kullanıcıların tasarım 
alternatiflerini hızlı ve etkili bir şekilde
değerlendirmelerini ve en etkili modelleme 
yaklaşımını belirlemelerini sağlar. Dahası, kullanıcı 
bir tasarım adımını inceleyip farklı yoldan 
ilerlemeye karar verirse, modeli 

yeniden oluşturmaya gerek kalmadan daha 
önce kaydedilmiş bir kontrol noktasına tek bir 
tıklama ile hızlı bir şekilde geri dönebilir. 
Evrimsel bir konsept tasarım sürecini 
destekleyen Creo DEX, haftalar veya günlerce 
süren işinizi kolaylaştırır.
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Birden fazla tasarım kavramını değerlendirebilme

Bir ürün tasarımını değiştirme ve fraklı  konseptler 
oluşturma, özellikle birbirine bağlı birçok bileşen ile 
birlikte karmaşık sistemler geliştirirken zorlu bir 
tekniktir. Tipik olarak bu süreç, tasarım 
alternatiflerini gözden geçirirken ve incelerken 
modellerin klasörlere geçici olarak kopyalanması-
yedeklenmesi ile sürekli tekrarlanan bir açma-
kapatma ve oturumu temizleme işlemlerini içerir.

Bu amaçla yola çıkarak Creo DEX, spesifik olarak 
geliştirilmiş yenilikçi, sağlam ve sezgisel bir araçla 
yeni tasarımları değiştirme, inceleme ve 
değerlendirme süreçleri boyunca çalışmanıza 
yardımcı olur.

• Farklı klasörler altında data versiyonlarını 
yedekleme ortadan kalkacağı için datanın 
çoğalmasını engellediğiniz gibi sıkıcı aç-kapa ve 
oturumu temizle gibi işlemler de tarih olur.

• Etkileşimli tasarım incelemesi için keşif kontrol 
noktalarına "karar ağacı" nda göz atın

• Tasarım alternatifleri arasında ileri geri geçiş yapın.
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Temel Faydalar:

• Orijinal tasarımlarınızı riske atmadan ve 
herhangi bir değişime uğratmaksızın tasarım 
alternatiflerinizi oluşturabilirsiniz. 

• İnceleme aşamasında aynı anda tüm konsept 
seçeneklerinizi değerlendirebilir ve farklı fikirler 
geliştirebilirsiniz

Creo DEX, kullanıcıların kaydedilmiş kontrol noktaları arasında ileri 
geri geçiş yaparak farklı tasarım fikirlerinin keşfedilmesi ve 
değerlendirilmesini sağlar.

• Tüm tasarım oturumunun anlık görüntüsü: 
Çalıştığınız modele ait tüm datanın yedekleme 
ihtiyacı olmadan anlık görüntüsünü alır ve istenilen 
zamanda kullanıcının başlangıç noktasına 
dönmesini sağlar.

• Adımlar arası değişiklikleri izleyebilme.
• Kontrol noktaları arasında hızlı geçiş imkanı.
• Tasarımları farklı yönlere ilerletme: 

⁻ Saklanan kontrol noktaları arasında ileri-
geri geçiş yapın veya herhangi bir bilgi 
kaybetmeden yenilerini oluşturun.

⁻ Farklı dizayn fikirlerini keşfetmek ve 
değerlendirmek için kontrol noktalarını
sınırsız sayıda alt konseptlere bölün.

• Çalışmanızı belgeleme ve gelecekte tekrar ele 
alarak kullanımı için tüm model içeriğini tek bir
sıkıştırılmış dosyada saklayın

Yetenekler ve Spesifikasyonlar

Please visit the PTC support page for the
most up-to-date platform support and
system requirements.
For more information, please visit:
http://www.ptc.com/product/creo/ or contact a
PTC sales representative.
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