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AutoCAD Inventor 2011 Kurulumu 
Elinizdeki  DVD’lerden 1.sini, DVD-ROM sürücüsüne yerleştirdiğinizde kurulum otomatik olarak başlar. Eğer kurulum 
otomatik başlamazsa, DVD’nin kök dizininde bulunan “Setup.exe” dosyasına çift tıklayarak, kurulumu 

başlatabilirsiniz. Karşınıza aşağıdaki diyalog kutusu çıkar: 

 

• Install Products: Ürünlerin kurulumunu sağlar.  

• Create Deployments: Ağ lisansı kurulumu için kullanılır.  

• Install Tools and Utilities: Ağ lisansı yöneticisi, yönetimsel ve raporlama araçlarının kurulumu buradan 
gerçekleştirilir.  

• Read the Documentation: Beni oku, kurulum kılavuzu ve diğer dokümanların okunması ve yazdırılması için 
kullanılır.  
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“Install Products” seçeneğine basın. Installation Checklist sayfası açılır.  

 

 

Next düğmesine basınca aşağıdaki sayfa çıkar: 
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Sol taraftan, bazı yardım dokümanlarına ulaşabilirsiniz. Sağ bölümde ise, yüklenmesi istenen yazılımlar 
listelenir.  

o “Content Center Libraries”, standart parçalar kütüphanesi anlamına gelmektedir.  

o Autodesk Vault yazılımını kullanmayacaksanız, “Autodesk Vault 2011 (Client)” seçeneğini 
kaldırabilirsiniz.  

o “Autodesk Design Review 2011”, otomatik olarak yüklenecektir.  

2. Yazılımları seçtikten sonra “Next” ile devam edin.  
3. Karşınıza, Autodesk lisans anlaşmasını gösteren pencere çıkacaktır:  
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Anlaşmayı “I Accept” seçeneğini işaretleyerek kabul edin ve “Next” ile devam edin. 

4. “Product and User Information” bölümü açılır.  
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o “Serial number”: Seri numarası, ürün paketinin üzerinde bulunan “SN” karşısındaki numaradır.  

o “Product key”: Ürün paketinin üzerinde bulunan ürün anahtarıdır.  

o “First name”: Kullanıcının adını girin.  

o “Last name”: Kullanıcının soyadını girin.  

o “Organization”: Şirketinizin ismini girin.  

“Next” ile devam edin. 

5. Yüklenecek olan Inventor yazılımının seçili olduğu bir açılır:  
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Burada, bir önceki adımda girdiğiniz seri numarasına göre ürün seçili olur. Eğer, 30 günlük deneme amaçlı 

kurulum yapıyorsanız, buradan, hangi ürünü kurmak istediğinizi seçebilirsiniz.  

Not: AutoCAD Inventor Professional Suite 2011, listedeki diğer ürünlerin hepsini içerir. 

“Next” ile devam edin. 

6. “Review-Configure-Install” bölümü, yüklenecek yazılımların özel ayarlarının yapılmasını ve kurulumun 
başlamasını sağlar.  
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“Select a product to configure” altından bir ürün seçin ve “Configure” düğmesi ile ayarlara girin. 

Autodesk Inventor 2011’un ayarları aşağıdaki gibidir: 
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o “Select the License Type”: Lisans tipini seçin. “Stand-alone license”, tekil kurulum, “Network 

license” ağ kurulumu içindir. Tekil kurulum için “Stand-alone license” seçeneğini işaretleyin ve “Next” ile 
devam edin.  

o “Select Preferences”, kullanıcı seçimlerini içerir:  
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“User Profile”, Autodesk Inventor ile nasıl bir etkileşim içerisinde olacağınızı saptar. “Part Modification”, teknik 
resim içerisinde parça düzenlemenin olanaklı olup olmayacağını tanımlar. “Measurement Units – Default”, 
varsayısal birimin seçilmesini için kullanılır. “Drawing Standard – Default”, teknik resim standardını seçmenizi 

sağlar. “Create Desktop Shortcut” ise masaüstünde ikon oluşturulup oluşturulmayacağı anlamına gelir. 

Size uygun seçenekleri işaretleyerek, “Next” ile devam edin. 

o “Select an Icon Color Theme”, ikonların renklerini kontrol eder. Tercih ettiğiniz rengi buradan 

seçin ve “Next” ile devam edin.  
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o “Select Content Center Access Options”, standart parçalar kütüphanesinin nasıl kurulacağını 

saptar.  
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“Inventor Desktop Content”, tekil kullanımda önerilir ve kütüphanenin kurulum yapılan bilgisayara yükleneceği 

anlamına gelir. Bu durumda, ağ ortamında olsa bile, bir başka kullanıcı bu kütüphaneye ulaşamaz. Bu durumda, 
Autodesk Vault Server yazılımının kurulumu gerekmez. 

Bir tasarım ekibi olarak çalışıyor ve kütüphaneyi diğer kullanıcılar ile paylaşıyorsanız “Autodesk Vault Server” 
seçeneğini işaretleyin. Bu durumda, "Autodesk Vault Server" yazılımı gerekir, ancak bu yazılım bu kurulumla 
birlikte otomatik olarak kurulmaz. Bu yazılım için, ürün kutusu içinde bulunan "Autodesk Vault 2011 Server" 

DVD’sini kullanmanız gerekir. 

“Next” ile devam edin. 

o “Select the Installation Type”, kurulumun tipik mi, yoksa özelleştirilerek mi yapılacağını tanımlar.  
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Eğer, Inventor’da programlama yapmayacaksanız, “Typical” seçeneğini seçebilirsiniz. 

Alt bölüm, Autodesk Inventor 2011’ un kurulacağı yeri tanımlar. “Next” ile devam edin. 

o “Include Service Pack” bölümünde, eğer Internet bağlantınız var ise Autodesk sunucusuna 

bağlanılarak, Autodesk Inventor için yayımlanmış bir yama olup olmadığına bakılır.  
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Eğer yayımlanmış bir yama yok ise, bunun bilgisi verilir. Var ise bunlar burada listelenir. Kurulum sırasında bu 
yamaların dikkate alınmamasını isterseniz, “Do not include Service Pack” seçeneğini işaretleyip devam 

edebilirsiniz. 

“Next” ile devam edin. 

o Böylece ayarlamalar sona erer.  
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“Configuration Complete” düğmesi ile yeniden “Review –Configure – Install” bölümünün başına dönersiniz. 
Diğer ürünler ile ilgili ayarlamalar için, “Select a product to configure” altından ürün seçip, “Configure” ile 
ayarlamalara ulaşabilirsiniz. 

7. Ayarlamaların bitmesinden sonra, “Install” düğmesi ile kurulumu başlatabilirsiniz. Kurulum sırasında, 
sizden ilgili DVD’leri takmanız istenecektir.  
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