
AutoLisp � Ders Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi KUªÇU 

1 / 16 

DERS.1 AutoLISP' 

 

AutoLISP Nedir?  
AutoLISP parantezler dili diye de bilinen LISP (List Processor) programlama dilinin, Autodesk tarafýndan Autocad için özel fonksiyonlar 
eklenmiº bir alt versiyonudur. Standart LISP fonksiyonlarýnýn yaný sýra karmaºýk Autocad iºlevlerini yerine getirebilecek fonksiyonlarla 
güçlendirilmiºtir. LISP programlama dili yapay zeka çalýºmalarý için geliºtirilen, liste fonksiyonlarý güçlü bir dildir ve bir yorumlayýcýya ihtiyaç 
duyar. Autlisp'in yorumlayýcýsý Autocad içinde gömülü olarak gelir. 
AutoCAD 2.0 sürümünden beri Autocad'in özelleºtirilmesi için kullanýlan AutoLISP dili, baºlarda profesyonel Autocad eklentileri yapmak 
için idealdi. Ancak Autocad 11 ile birlikte gelen yeni grafik arayüzler ve ObjectARX gibi C++ ile programlanabilme özelliði AutoLISP'i daha 
çok bir script dili haline getirdi. 
Her ºeye raðmen AutoLISP, Autocad nesnelerini, veri tablolarýný ve komutlarýný yönetebilen oldukça geliºmiº bir Autocad programlama 
aracýdýr. Autocad'in içinde gömülü olarak gelen Visual LISP editörü ile, ofis içi otomasyonlarýnýz için ideal bir dildir.  

Basit Bir LISP programý  
 
(defun ilkFonksiyonum() 
..(princ "Merhaba Dünya") 
..(princ) 
)  

Gördüðünüz gibi her LISP fonksiyonu bir parantezle baºlýyor ve parametreler girildikten sonra parantezler kapanýyor. LISP dili "kayýp 
parantezler" dili diye bilinir. Açtýðýnýz parantezi kapamadýðýnýzda yazdýðýnýz dosyayý yüklerken mutlaka hata mesajý alýrsýnýz. ªükür ki 
AutoCAD 2000'den itibaren Visual LISP editörü var ve modern IDE lerde olmasý gerektiði gibi dil kontrolü yapabiliyor. Madem konu açýldý 
nedir ºu Visual LISP editörü görelim. Visual LISP editörü Autocad komut satýrýndan VLISP komutu yazdýðýnýzda karºýnýza çýkan 
penceredir. ªekil.1.1  

 
ªekil.1.1 Visual LISP IDE  
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Ýlk açýldýðýnda karºýnýza ªekil.1.1 deki manzara çýkar.  

Ýlk LISP programým  
Hiç lafý uzatmayalým ve ilk programýmýzý yazalým. Yeni bir dosya açmaya ihtiyacýnýz var ve bunu nasýl yapacaðýnýzý biliyorsunuz. Yeni bir 
dosya açýn ve aºaðýda ªekil 1.2. deki kodu oluºturun ve ilk.lsp diye kaydedin. Ýºte ilk AutoLISP programýnýzý oluºturdunuz. 

 
ªekil.1.2. Ýlk AutoLISP programýnýz.  
Bu programý çalýºtýrmak için önce yüklemelisiniz. ªekil 1.2'de 2 numaralý okun gösterdiði düðmeye (Load Active Edit Window) komutuna 
basýn. Eðer programý doðru kodladýysanýz aºaðýdaki iletiyi alýrýnýz.  

 
ªekil.1.3. Kod doðruysa konsolda alacaðýnýz mesaj böyle olacaktýr.  
Programýnýzý çalýºtýrmak için Autocad komut satýrýndan (ilkFonksiyonum) yazmanýz yeterli olacaktýr. ªekil 1.4  

 
ªekil.1.4. Ýºte ilk programýnýz çalýºtý.  

 
 

DERS.2 Visual LISP editörü ile program geliºtirmek.  
Seviye: Baºlangýç / Kaynak: Autodesk VisualLISP yardým dosyasý  
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Organize olun... 
Hangi programlama dili ile çalýºýrsanýz çalýºýn, gerçek anlamda bir program geliºtirmek istiyorsanýz organize olmanýz gerekir. Eðer VLISP 
ile bir AutoLISP programý geliºtirmek istiyorsanýz aºaðýdaki adýmlarý gerçekleºtirmeniz gerekir. 

 Programýnýzýn yapmasýný istediðiniz iºlere karar verin ve bu görevlere nasýl yaklaºacaðýnýzý planlayýn.  
 Programý tasarlayýn.  
 Kodu yazýn  
 Kodun okunabilir olmasýný saðlayýn  
 Hata kontrolünü yapýn  
 Programý test edin ve hata ayýklayýn  

Bu dersimiz boyunca VLISP ortamýnda AutoLISP programlamanýn ana hatlarýný öðrenmiº olacaðýz. Dersin amacý VLISP programlama 
ortamýný tanýmak ve programlama alýºkanlýðýnýzý bu ortama göre standartlaºtýrmaktýr.  

Konsolu tanýyalým  

 
ªekil.2.1 VLISP Konsolu  
AutoLISP programlarýnýzý geliºtirme esnasýnda VLISP konsolu en sýk baºvuracaðýnýz alandýr. _$ ile belirlenmiº ayraçýn saðýna denemek 
istediðiniz fonksiyonlarý, anýnda görmek istediðiniz sonuçlarý yazabilirsiniz. Bu pencereyi Visual Studio'nun immediate window'unla aynýo 
iºlevi görmektedir. VLISP program geliºtirme süreciniz boyunca bu pencerede olup biteni saklayacaktýr. Böylece istediðiniz zaman içeriði 
geriye doðru kaydýrýp analizler yapabilirsiniz. 

Konsol penceresi Autocad'in komut penceresi ile benzerdir. Bu iki pencere birbirine benzer olmasýna raðmen, her zaman her iki pencerede 
de ayný komutlarý kullanamazsýnýz. Örneðin a deðiºkenine yüklü deðeri görmek için konsol penceresinde a yazýp ENTER'e basmak 
yeterliyken Autocad komut satýrýnda a nýn deðerini öðrenmek için !a yazmalýsýnýz. Konsol penceresinde aºaðýdaki iºlevleri 
gerçekleºtirebilirsiniz: 

 Herhangi bir LISP koduna devam etmek için CTRL+ENTER yaparsanýz kodu çalýºtýrmadan yazmaya devam edebilirsiniz.  
 Yazdýðýnýz kodu çalýºtýrmak için ENTER'e basmanýz yeter.  
 Eðer bir bölümü iºaretleyip ENTER'e basarsanýz sadece iºaretlediðiniz kod çalýºtýrýlýr.  

Autocad komut penceresi ile konsol arasýndaki bir fark da SPACE tuºunun kullanýmýdýr. Autocad'de SPACE, komut onayý için kullanýlýrken 
konsol penceresinde boºluk anlamýna gelir.  

Birden fazla çizim için konsol penceresi  
Autocad'de açtýðýnýz çizim adedi ne olursa olsun sadece tek bir konsol penceresi vardýr. Autocad'de aktif olan çizime ait komutlarý konsol 
penceresinde görürsünüz. Ya da Autocad'i etkileyecek bir komut verdiðinizde o anda hangi çizim penceresi aktifse o pencerede komut 
çalýºýr. Konsol penceresi hangi çizim aktif ise ona ait tarihçeyi ve dosyalarý içerir.  

Konsol Kýsayollarýný Kullanmak  
Konsol menüde çalýºýrken ihtiyaç duyacaðýnýz en yaygýn komutlar farenizin sað tuºu ile aktif olacak bir kýsayol menüsüne konmuºtur.  
 

Komut Yaptýðý iºlem  

Cut Kesme iºlemi  
Copy Kopyalama iºlemi  
Paste Yapýºtýrma (Clipboard içeriðini)  
Clear Console Window  Konsol penceresini temizler  
Inspect Inspect diyalog kutusunu açar  
Add Watch  Watch diyalog kutusunu açar  
Apropos Window  Apropos penceresini açar  
Symbol Service  Sembol servis penceresini açar  
Undo Geri alma iºlemi  
Redo Ýleri alma iºlemi  
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Autocad Mode  Konsoldaki içeriði Autocad komut satýrý formatýna çevirir  
Toggle Console Log  Konsol penceresi çýkýº içeriðini log'a kopyalar  
  

Konsol penceresinin logunu tutmak. 
Ýleride yapmanýz gerekebilecek muhtemel analizler için konsol penceresinin aktivitelerine ait bir log dosyasý tutmak isteyebilirsiniz. Bunu 
yapmak için konsol penceresinin içinde herhangi bir alana farenizin sað tuºuyla klikleyin ve açýlan menüden "Toggle Console Log" deyin. 
Log dosyasýnýn yerini gösterin ve adýný girin. Bundan sonra konsolunuzun tüm içeriði ve aktiviteleri bu dosyaya kaydolacaktýr. 

Text Editörünü Kullanmak  
 

 
ªekil.2.2. VLISP Text Editörü  
Eðer sadece bir kaç LISP komutunu denemek istiyorsanýz konsol yeterlidir. Ancak bir program yazmak ve onu saklamak, gerektiðinde 
çiziminize yükleyip çalýºmak istiyorsanýz text editörüne ihtiyacýnýz vardýr. Text editörü VLISP'in ana bir unsuru olup kullanýmý Windows 
programlarýna aºina olanlar için oldukça basittir. Visual LISP text editörü, parantez bulma, sözdizimi renklendirme ve keyword'leri otomatik 
algýlama gibi kod yazýmýný kolaylaºtýracak yeteneklerle donatýlmýºtýr. Text editöründe yeni bir dosya açmak için File/New File... seçeneði 
yeterlidir. Yeni bir dosya açtýnýz bile. Týpký diðer ditör programlarýnda olduðu gibi yazým kurallarý aynýdýr. Konsol penceresinde olduðu gibi 
text editörünün de kýsayol menüsü mevcuttur. Sað týklamayla açýlan menünün içeriði ºöyledir.  

Komut Yaptýðý iºlem  

Cut Kesme iºlemi  
Copy Kopyalama iºlemi  
Paste Yapýºtýrma (Clipboard içeriðini)  
Find Kelime arama penceresi açýlýr  
Inspect Inspect diyalog kutusunu açar  
Toggle Breakpoint  Breakpoint imi koyar veya kaldýrýr  
Apropos Window  Apropos penceresini açar  
Add Watch  Watch diyalog kutusunu açar 
Undo Geri alma iºlemi  
Redo Ýleri alma iºlemi  
Symbol Service  Sembol servis penceresini açar  
  

Renk Kodlamalarý  
  

Color AutoLISP language element  

Blue Lisp dili fonksiyonlarý ve korunmuº semboller  
Magenta Dizeler  

Green Tam sayýlar  
Magenta/Gray Bg  Açýklama satýrlarý  

Red Parantezler 
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Kod yazýmý sýrasýnda yardým almak için, kursörünüz yardým almak istediðiniz fonksiyonun sonundayken F1 tuºuna basýn.  

  

Kodunuzu anlaºýlýr yazýn  
Yazdýðýnýz kodun sonradan okunabilirliðini saðlamak çok önemlidir. Bu yüzden kodunuzu okunaklý yazmalýsýnýz. Tools > Environment 
Options > Visual LISP Format Options menüsünden yazým formatýnýzý ayarlayabilirsiniz. Anlaºýlýr bir LISP kodu aºaðýdaki gibi olmalýdýr. 
ªekil 2.3  

 
ªekil.2.3. Düzgün kodlamaya bir örnek  

 
 

DERS.3 AutoLISP Deyimleri, Deðiºkenleri ve Veri Tipleri  
 

AutoLISP Deyimleri  
Bir AutoLISP programý alt alta seri halinde deyimlerden oluºur. En basit anlamýyla bir LISP deyimi aºaðýdaki gibidir. 

(fonksiyon argümanlar) 

Her LISP deyimi bir parantez açarak baºlar. Bunu fonksiyon ve ona baðlý argümanlar (parametreler) izler ve parantez kapanarak 
biter. Her deyim kendini kapsayan bir baºka deyimin kullanacaðý bir dönüº deðeri oluºturur. En son yorumlanan deyimin deðeri 
kendini çaðýran deyime döner. Örneðin: 

(* 2 (+ 5 3)) 
16 

Çarpma fonksiyonun birinci argümaný bir numaradýr. Ýkinci argüman ise bir toplama iºleminin sonucudur. Yorumlayýcý önce en 
içteki parantezlerde bulunan deyimi yani 5 + 3 iºlemini yorumlar ve sonuç deðerini çarpma iºlemini bulunduran deyimin 2. 
argümaný olarak döner. Eðer kapatmadýðýnýz eksik parantez olursa 16 sonucu yerine aºaðýdaki gibi görünür. 

(* 2 (+ 5 3) 
(_>  

Bu durumda hemen eksik kalan parantezi kapatýrsanýz yorumlayýcý görevine devam eder. 
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(* 2 (+ 5 3) 
(_>) 
16 
AutoLISP Veri Tipleri  
AutoLISP deyimleri parantezlerin içindeki veri tpilerinin sýralamasýna ve niteliklerine göre iºlem görür. AutoLISP'i tam anlamýyla 
kullanmanýz için veri tiplerini iyice anlamalýsýnýz. 

Integer (Tamsayýlar) 

Ýçinde ondalýk ayracý olmayan sayýlardýr. 32 bitlik bu sayýlar -2,147,483,647 ile +2,147,483,648 deðerleri arasýndaki tüm 
tamsayýlardýr. Eðer bu aralýðýn dýðýnda bir tamsayý girecek olursanýz yorumlayýcý bunu otomatik olarak reel sayýya çevirecektir. 
Ancak örneðin, iki geçerli tamsayýnýn toplamý 32 bitlik sistemde olabilecek en büyük tamsayýnýn deðerinini geçiyorsa sonuç 
geçersiz olacaktýr. Örnek: 

(+ 2147483646 3)  
-2147483647  

Sonuç negatif tamsayý çýkar. 

Real (Reel Sayýlar) 

AutoLISP te reel sayýlar floating point formatýnda olan noktadan sonra 14 hane hassasiyetli sayýlardýr. AutoLISP yorumlayýcýsý 
için gerçek sayýlara örnek olarak 3.1 -5.4 0.0000013 21,000,000.0 verilebilir. 

String (dizi) 

Ýçinde bir dizi alfanümerik karakter bulunduran katarlardýr. "Kelime 1" "kitap" "H&B" "?*_i" gibi dizeler AutoLISP yorumlayýcýsý için 
geçerli dizelerdir. \ karakteri AutoLISP dizelerinde kontrol karakeri girmenizi saðlar. Bu kontrol karakterlerinin listesi aºaðýdaki 
gibidir.  

Kod Açýklama 
\\  \ karakteri için (princ "\\ahmet") "\ahmet" 
\"  " karakteri (princ "\"Deneme\"") ""Deneme""  
\e  Escape 

\n  
Yeni satýra geçmek için  
(princ "Bu ilk Satýr \nBu ikinci satýr")  
Bu ilk satýr 
Bu ikinci satýr  

\r  ENTER 

\t  
TAB bir tab saða geçirir 
(princ "Ali\tVeli\tAyºe") 
Ali.......Veli........Ayºe 

\ nnn  nnn kodundaki ACCII karakteri 

Lists (Listeler) 

Birebirlerinden bir boºlukla ayrýlan parantez içindeki deðerler silsilesine liste denir. Birbiri ile ilgili birçok sayýyý bir arada 
saklamanýn en etkili yolu listelerdir. Örneðin bir noktayý (13.45 23.50 0.00) listesinde saklayabiliriz. Ýleride listelerle ilgi çok daha 
fazla ayrýntýyý paylaºacaðýz. 

Selection Sets (Seçim setleri) 

Bir veya birden fazla Autocad nesnesinin oluºturduðu gruplardýr. AutoLISP kullanarak seçim setlerine nesne ekleyebilir ya da 
çýkarabilirsiniz.  

Entity Name (Varlýk isimleri) 

Çizimdeki nesnelere Autocad tarafýndan verilen nümerik etikete varlýk ismi denir. Varlýk isimleri çizim içindeki nesnelerin 
veritabanýna ulaºmak için kullanýlabilir. Seçilen nesneler üzerinde deðiºik iºlemler yapmak için çok çeºitli LISP rutinleri vardýr. Bu 
konuyu ilerideki derslerimizde geniº bir biçimde ele alacaðýz.  

AutoLISP Deðiºkenleri (Variables)  
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Her programla dilinde olduðu gibi AutoLISP dilinde de deðiºkenler vardýr. AutoLISP dilinde bir deðiºkeni önceden tanýmlamanýz 
gerekmez. Deðiºken atandýðý anda eºitlenir ve eºitlediðiniz veri tipinde yaratýlýr. Birkaç deðiºken yaratalým. AutoLISP deðiºkeni 
yaratma, tanýmlama ve atama için tek bir fonksiyon kullanýlýr. 

(setq isim "Haluk") 

Yukarýdaki deðim isim adýnda bir deðiºken yaratýr, string olarak tanýmlar ve "Haluk" deðerini bu deðiºkene atar. AutoLISP bir 
yorumlayýcý olduðu için deðiºkenlerin tümü (fonksiyon argümanlarý hariç) global yani diðer fonksiyonlar tarafýndan tanýnabilirdir. 
AutoLISP deðiºkenlerinin tümü global olduðuna göre deðiºken ismi verirken dikkatli olmalýyýz. 

(setq intNoktaAdedi 5) 
(setq strAd "Orhan" strSoyad "Toker") 
(setq lstBaslangicNoktasi (getpoint "\nBir nokta girin")) 

Yukarýdaki tüm örneklerde deðiºkenlere verilecek isimlere dikkat edilmiºtir. Autolisp yorumlayýcýda deðiºken tipleri önceden 
tanýmlanamadýðý ve tüm deðiºkenler global olduðu için, kodlarken deðiºkeninizin tipine uygun ön ekler koymaya özen 
gösterirseniz iºinizi kolaylaºtýrmýº olursunuz.  
Bir deðiºkenin deðerini izlemek  

Herhangi bir deðiºkenininizin deðerini o anda öðrenmek istiyorsanýz konsol veya komut satýrýndan bunu yapabilirsiniz. Ýkisi 
arasýnda çok az bir fark vardýr. 

$_strAd ;konsoldan öðrenme  
"Orhan"  

Command: !strAd ;komut satýrýndan öðrenme  
"KTBMYO" 

Gördüðünüz gibi deðerini öðrenmek istediðiniz deðiºkenin adýnýn baºýna ! iºareti koymanýz yeterli. 

Önceden tanýmlanmýº deðiºkenler  
AutoLISP'te deðiºken ismi olarak kullanamayacaðýnýz önceden tanýmlý 3 deðiºken vardýr. 

PI Pi sabiti 
T .True 
PAUSE komut duraksamasý 
Forcing (zorlama)  
Ýki tamsayýnýn bölümünü gerçek sayý elde etmek için 

(/ 12 5) ;Forcing yapýlmadan  
2 

(/ 12 5.0); forcing ile  
2.4 

 
 

DERS.4 (command) fonksiyonu  
Seviye: Baºlangýç Kaynaklar: Autodesk, VisualLISP IDE Help file  

   

Burada (command) fonksiyonunu ele alýnacak. Bildiðiniz gibi AutoLISP, Autocad için bir makro dili olmaktan çok daha öte bir dil olmasýna 
karºýn temelde Autocad'e scriptler yazmaktýr. Eh biz de iºe temelden baºladýðýmýza göre, Autocad'e bir ºeyler yaptýrmanýn ek kolay yolu 
olan (command) fonksiyonunu inceleyeceðiz. (command) fonksiyonu Autocad'in komut satýrýna direk komut göndermek için kullanýlýr. 
(command) fonksiyonu, kullanacaðýnýz Autocad komutuna baðlý olarak deðiºik tipte ve sayýda argüman kullanýr. Açý, mesafe, nokta gibi 
veriler týrnak içinde verilebileceði gibi direkt sayý olarak da (command) fonksiyonunun argümanlarýna pas edilebilir. Fonksiyona pas 
edeceðiniz boº bir dize "" Autocad komut satýrýnda ENTER ya da SPACE ile ayný iºi görecektir. Ýstisna olarak (command) fonksiyonunda 
SKETCH komutunu ve Autocad komutu olarak tanýmlanmýº c:nnn lisp fonksiyonlarýný kullanamazsýnýz.  Aºaðýdaki örnek kod satýrlarý 
(command) fonksiyonunun bir kaç kullaným ºeklini gösterir. 

(command "circle" "0,0" "3,3") 
(command "thickness" 1) 
(setq p1 '(1.0 1.0 3.0)) 
(setq rad 4.5) 
(command "circle" p1 rad) 
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Yabancý Dil Desteði  
Tasarladýðýnýz programýn AutoCAD'in tüm diðer dillerdeki sürümlerinde çalýºmasýný istiyorsanýz, (command) fonksiyonu ile Autocad 
komutlarýný çaðýrýrken alt çizgi (_) kullanmalýsýnýz. Aºaðýdaki satýr buna örnektir.  

(command "_line" pt1 pt2 pt3 "_c")  

Bu bilgiye ek olarak, eðer kullanýcý tarafýndan yeniden tanýmlanmýº olma olasýlýðý olan Autocad komutlarýndan kaçýnmak istiyorsanýz nokta 
(.) karakterini kullanmalýsýnýz. Her ikisini bir arada ya da ayrý ayrý kullanabilirsiniz. 

(command "._line" pt1 pt2 pt3 "_c") 
(command "_.line" pt1 pt2 pt3 "_c")  
(command ".line" pt1 pt2 pt3 "c") 

   

  
Kullanýcý giriºi için duraklama  

Komutun icrasý sýrasýnda, nokta girme ya da sündürme gibi kullanýcýdan istenecek giriºler için PAUSE deðiºkeni argüman olarak girilir. Bu 
menülerdeki ters bölü (\) sembolü ile aynýdýr. 

Bir örnekle açýklayalým: 

(command "._circle" PAUSE 50.0) 

Bu satýrý komut satýrýna girdiðinizde Autocad çember komutuna girecek ve sizden çemberin merkezini girmeniz için duraklayacaktýr. Siz 
herhangi bir nokta giriºi yaptýðýnýz anda yarýçapý 50 olan çemberi belirlediðiniz merkeze çizecektir. 

Not: Eðer komut icrasýný PAUSE ile duraklattýysanýz, bu duraklama esnasýnda ºeffaf komutlarý kullanabilirsiniz. Az önceki örnekte Autocad 
dairenin merkezini girmeniz için durakladýðýnda 'zoom ya da 'pan ºeffaf komutlarýný kullanailirsiniz. Farenizin tekerleði dolayýsýyal bu bilgi 
önemini yitirmiº olsa da yazmakta fayda gördüm. 

Önemli: Eðer ATTRIBUTE ya da TEXT giriºi için PAUSE kullandýysanýz, Autocad sadece TEXTEVAL sistem deðiºkeni 0 deðilse veri 
giriºini bekler. TEXTEVAL 0 ise PAUSE duraksamasý çalýºmayacaktýr. 

  

  
Seçme noktalarýnýn (PICK POINTS) (command) fonksiyonuna pas edilmesi.  

TRIM, EXTEND ve FILLET gibi komutlarda hem nesne seçimi hem de seçim noktasýnýn belirlenmesi bir arada yapýlýr. Bunun gibi hem 
seçilen nesneyi hem de seçim noktasý verisini ayný anda (command) fonksiyonuna pas etmek PAUSE argümanýyla mümkün olamaz. 
Bunun yerine bu verileri komuttan önce deðiºkenlere saklamak gerekir. Örnekte bunun yapýlýºýný görüyorsunuz. 

(command "._circle" "5,5" "2") ;daireyi çizer  
(command "._line" "3,5" "7,5" "") ;çizgiyi çizer  
(setq el (entlast)) ;son çizilen nesneyi el deðiºkenine saklar  
(setq pt '(5 7)); seçim noktasýný pt deðiºkenine saklar  
(command "trim" el "" pt "") ;trim komutu icra edilir  

Bu tip iºlemler için dikkatli olmalýsýnýz.  

 Pick point ve iºlem yapýlacak nesneler o anda model penceresinin içinde olmasý gerekir  
 Gerekirse "PICKBOX" sistem deðiºkeninin deðerini biraz büyütebilirsiniz.  

Parantez içindeki tüm sayýlarýn toplamýný döner  
(+ [sayý sayý] ...)  

Argümanlar 
Sayý 
Herhangi bir sayý  

Döndüðü deðerler 
Girdiðiniz sayýlarýn toplamýný döner. Eðer tek bir sayý yazdýysanýz 0 ile toplamýný döner.  
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Örnekler 
(+ 1 2)  3 deðerini döner  
(+ 3 4 5.54)  12.54 deðerini döner  
(+ 3 4 5.0)  10.0 Deðerini döner  

  

Parantez içindeki birinci sayýdan diðerlerini çýkarýr.  
(- [sayý sayý] ...) 

Argümanlar 
Sayý 
Herhangi bir sayý  

Döndüðü deðerler  
Çýkartma iºleminin sonucunu döner. Eðer ikiden fazla sayý varsa birinci sayýdan diðer sayýlarýn toplamýný çýkartýr. Tek sayý girdiyseniz 0 
deðerinden girdiðiniz sayýyý çýkartýr.  

Örnekler 
(- 5 3)  2 döner  

(- 15 4.5 3.0 2)  5.5 döner  

(- 10 2.0)  8.0 döner  

(- 9)  -9 döner  

    

Girilen deðeri 1 artýrýr .  
(1+ sayý) 

Argümanlar 
Sayý 
Herhangi bir sayý  

Döndüðü deðerler  
Verilen deðeri 1 artýrýr.  

Örnekler 
(1+ 5)  6 deðeri döner  
(1+ a)  a deðiºkeninde yüklü deðeri 1 artýrýr  
(1+ 0.5)  1.5 döner  

    

Girilen deðeri 1 eksiltir .  
(1- sayý) 

Argümanlar 
Sayý 
Herhangi bir sayý  

Döndüðü deðerler  
Verilern deðeri 1 eksiltir..  

Örnekler 
(1- 5)  4 deðeri döner  
(1- a)  a deðiºkeninde yüklü deðeri 1 eksiltir  
(1+- 0.5)  - 0.5 döner  

Girilen sayýlarýn çarpýmýný verir  
(* [sayý sayý] ... ) 

Argümanlar 
Sayý 
Herhangi bir sayý  

Döndüðü deðerler  
Çarpma iºleminin sonucunu verir. Eðer tek parametre girilirse deðeri 1 le çarpar. Hiç parametre girilmediðinde 0 sonucunu döner.  

Örnekler 
(* 3 4)  12 deðeri döner  
(* 2 3.0)  6.0 döner  
(* 3)  3 döner  
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(* 5 -3.4)  -17.0 döner  

Girilen birinci sayýyý geri kalan sayýlarýn toplamýna böler.  
(*/ [sayý sayý] ... ) 

Argümanlar 
Sayý 
Herhangi bir sayý  

Döndüðü deðerler  
Bölme iºleminin sonucu. Eðer 2 den fazla sayý girildiyse, ilk sayýnýn geri kalan sayýlarýn toplamýna bölündüðünde çýkan deðeri döner. Tek 
sayý girilirse sayýyý 1 deðerine böler. Hiç argüman girilmediyse 0 döner.  

Örnekler 
(*/ 100 10)  10 döner  
(/ 12 3.0)  4.0 döner  
(/ 100 15 25)  2.5 döner  
(/ 5)  5 döner  

Girilen deðerlerin eºitliðini karºýlaºtýrýr  
(= [alfasayý alfasayý] ... ) 

Argümanlar 
AlfaSayý 
Herhangi bir alfanümerik deðer  

Döndüðü deðerler  
Eðer tüm girilen deðerler biribirine eºitse T, deðilse nil döner.  

Örnekler 
(= 3 3)  T 

(= 2 2.0)  T 

(= "ben" "ben")  T 

(= "ben" "Ben")  nil 

(= 2 2 3)  nil 

Verilen tüm deðerlerin eºit olmadýklarýný kontrol eder.  
(/= [alfasayý alfasayý] ... ) 

Argümanlar 
AlfaSayý 
Herhangi bir alfanümerik deðer  

Döndüðü deðerler  
Eðer tüm deðerler birbirine eºit deðilse T döner. Girilen deðer silsilesinde birbirine eºit en az 2 deðer varsa nil döner.  

Örnekler 
(/= 3 4)  T 

(/= "ben" "ben")  nil 

(/= "ben" "Ben")  T 

(/= 10 20 30 10)  nil 

Girilen deðer silsilesinde öncekinin sonrakinden küçük olup olmadýðýný hesaplar.  
(< [alfasayý alfasayý] ... ) 

Argümanlar 
AlfaSayý 
Herhangi bir alfanümerik deðer  

Döndüðü deðerler  
Eðer girilen deðer katarýnda tüm deðerler kendinden sonrakinden küçükse T döner. Ýlk deðerin sonrakinden büyük olmasý durumunda nil 
döner.  

Örnekler 
(< 3 4)  T 

(< "a1" "b0")  T 

(< 3 5 7 6 8)  nil çünkü 7 altýdan büyük  
(< 1 4 6 7)  T 

Girilen deðer silsilesinde öncekinin sonrakinden küçük eºit olup olmadýðýný hesaplar.  
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(<= [alfasayý alfasayý] ... ) 

Argümanlar 
AlfaSayý 
Herhangi bir alfanümerik deðer  

Döndüðü deðerler  
Eðer girilen deðer katarýnda tüm deðerler kendinden sonrakinden küçükse ya da eºitse T döner. Ýlk deðerin sonrakinden büyük olmasý 
durumunda nil döner.  

Örnekler 
(<= 3 4)  T 

(<= "a1" "b0")  T 

(<= 3 5 7 6 8)  nil çünkü 7 altýdan büyük  
(<= 1 4 6 7 7)  T 

Girilen deðer silsilesinde öncekinin sonrakinden büyük olup olmadýðýný hesaplar.  
(> [alfasayý alfasayý] ... ) 

Argümanlar 
AlfaSayý 
Herhangi bir alfanümerik deðer  

Döndüðü deðerler  
Eðer girilen deðer katarýnda tüm deðerler kendinden sonrakinden büyükse T döner. Ýlk deðerin sonrakinden küçük ya da eºit olmasý 
durumunda nil döner.  

Örnekler 
(> 3 4)  nil 

(> "b" "a")  T 

(> 8 6 5 5)  nil  

(> 8.5 8.49)  T 

Girilen deðer silsilesinde öncekinin sonrakinden büyük ya da eºit olup olmadýðýný hesaplar.  
(>= [alfasayý alfasayý] ... ) 

Argümanlar 
AlfaSayý 
Herhangi bir alfanümerik deðer  

Döndüðü deðerler  
Eðer girilen deðer katarýnda tüm deðerler kendinden sonrakinden büyük ya da eºitse T döner. Ýlk deðerin sonrakinden küçük olmasý 
durumunda nil döner.  

Örnekler 
(>= 3 4)  nil 

(>= "b1" "b0")  T 

(>= 5 5 4 3)  T 

(>= 3 8 4 3 2)  nil 

Girilen sayýnýn 1'e tamamlayanýnýn tersini döner  
(~ tamsayý) 

Argümanlar 
Tamsayý  
Herhangi bir tamsayý  

Döndüðü deðerler  
Girilen sayýnýn 1'e tamamlayanýnýn tersini döner 

Örnekler 
(~ 1)  -2 

(~ -5)  4 

(~ 100)  -101 

 
 
DERS.5 Kullanýcý giriº fonksiyonlarý 
Seviye: Orta Kaynaklar: Autodesk, VisualLISP IDE Help file  
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Merhabalar, 

Bu dersimizde kullanýcýdan veri toplamanýn yollarýný öðreneceðiz. Autocad ile çizim yaparken kullandýðýmýz komutlar bizden çeºitli 
verileri girmemizi ister. Örneðin bir çember çizerken AutoCAD sizden merkez noktasýný ve yarýçapý soracaktýr. Siz de AutoLISP ile 
program geliºtirirken kullanýcýdan bir çok kez veri girmesini isteyeceksiniz. Aºaðýda kullanýcýdan girmesini isteyebileceðiniz veri 
tiplerini ve hangi fonksiyonla bu veririn toplanacaðýný gösteren tabloyu göreceksiniz. 

Ýstenen Veri Tipi  Açýklama Giriº Fonksiyonu  

Sayýsal deðer  Herhangi bir reel ya da tamsayý sayýsal deðer.  (getint [mesaj]) 
(getreal [mesaj]) 

Açý Autocad açý deðeri almak için. (getangle [nokta] [mesaj])  

Diðer köºe  Bir noktadan referans alarak diðer bir köºe almak 
için kullanýlýr. Dönüº deðeri nokta listesidir  (getcorner nokta [mesaj])  

Mesafe Bir uzaklýk deðeri giriºi için kullanýlýr  (getdist [nokta] [mesaj])  
Seçenek Kullanýcýdan bir seçenek girmesi için kullanýlýr.  (getkword [mesaj])  
Nokta Kullanýcýdan nokta giriºi istemek  (getpoint [nokta] [mesaj])  

Dize Kullanýcýdan alfanümerik bir giriº istendiðinde 
kullanýlýr  (getstring [cr] [mesaj])  

Tablo.1 Kullanýcý giriº fonksiyonlarý 

ªimdi bu fonksiyonlarý birer örnekle kýsaca inceleyeceðiz. 

(getint) ve (getreal) fonksiyonlarý  
Bu fonksiyonlar kullanýcýdan reel ya da tamsayý giriºi istendiði zaman kullanýlýr. Örnekle 

(setq (getint "\nKaç adet kat kopyalayacaksýnýz?:")) 

(setq a (getint "\nKaresini almak istediðiniz sayý?:")) 
(princ (* a a)) 

(setq kot (getreal "\nLütfen 1.Kat kotunu girin:")) 

Gördüðünüz gibi (getint) ve (getreal) fonksiyonlarý ile birlikte kullanýcýdan veri giriºi istemek için bir açýklama mesajý da 
girebiliyoruz.  

Önemli: AutoLISP programlarýnýzda kullanýcýdan veri giriºi esnasýnda yazacaðýnýz mesaj kullanýcýyý yönlendireceði için çok 
önemlidir. Eðer kullanýcýdan, nokta, açý, mesafe gibi standart Autocad verileri istiyorsanýz mesajýnýzýn da Autocad mesaj 
standardýnda olmasý gerekir. Elbette tüm veri giriºi mesajlarýnýzýn da belli bir uslüpta olmasý tercih edilir. Mesajýn baºýna 
koyduðunuz "\n" kodu mesajýnýzýn yeni satýrda çýkmasýný saðlar.  

(getangle) ile açý giriºi  
Kullanýcýdan açý girmesini istiyorsanýz bu fonksiyonu kullanýrsýnýz. (getangle) fonksiyonu isteðe baðlý iki adet argüman kullanýr: 

(getangle [nokta] [mesaj]) 

Nokta argümanýný girerseniz girdiðiniz nokta referans alýnarak açý giriºi yaptýrýrsýnýz. Bu fazlaca kullanýlam bir metot deðildir. Biz 
ikisine de örnek verelim. 

(setq aci (getangle "\nAçýyý girin:")) 

Kullanýcýnýn yaptýðý açý giriºini aci deðiºkenine radyan olarak girer. Radyaný dereceye çevirmek için  

(* 180.0 (/ aci pi))  

(setq aci (getangle (getvar "LASTPOINT")) "\nYönü girin: ")) 

Ýkinci örneðimiz girilen son noktadan yön tayini istiyor.  

(getcorner) ile diðer köºeyi tayin etmek  
Bazý durumlarda kullanýcýdan bir çerçeve tayin etmesini isteyebilirsiniz. Örneðin kendi dikdörtgen rutininizi yazýyorsunuz ya da 
seçim penceresini önceden tayin ettirmek istediniz. Ýºte böyle durumlarda (getcorner) çok yararlýdýr. Lafý uzatmayalým kendi 
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dikdörtgen rutinimizi yazalým. 

 
Resmin üzerine týklayarak dortgen.lsp dosyasýný indirebilirsiniz. 

Bu kodu Autocad vlisp komutu ile açtýðýnýz VisualLISP editöründe oluºturun ve dortgen.lsp diye kaydedin. Sonra CTRL+ALT+E 
tuºlarýna basarak projeyi Autocad'e yükleyin. komut satýrýndan dortgen yazdýðýnýzda dikdörtgen çizen komutunuz iºlemiº 
olacaktýr. Bu projede kullandýðým car, cadr ve list fonksiyonlarýný ileriki derslerimde açýklayacaðým. Burada mühüm olan 
(getpoint) ve (getcorner) fonksiyonlarýný nasýl kullandýðýmýza dikkat etmenizdir.  

Önemli:Dikkat ederseniz ayný (setq) eºitleme fonksiyonu içerisinde dikdörtgenimizin her iki köºesini de kullanýcýdan almýº oldum. 
Yani (setq) eºitleme fonksiyonunu ayný anda birden fazla deðiºkenin deðerini eºitlemek için kullanabilirsiniz. Kodlama sýrasýnda 
hizalamaya dikkat edin yeter.  

Ayrýca c:dortgen fonksiyonumu tarif ederken baºýna koyduðum "c:" öneki bunun bir Autocad komutu gibi çalýºasýný 
saðlayacaktýr. Bu ön eki koymadýðýnýzda komut satýrýndan diðer lisp fonksiyonlarýný çaðýrdýðýnýz gibi çaðýrýrsýnýz. 

Command:(dortgen) 

Fonksiyon tanýmýnda (/) iºaretinden sonra tanýmladýðým deðiºkenler sadece fonksiyon içinde lokal olarak tanýmlandýklarýný 
gösterir.  

(getdist) ile mesafe giriºi yaptýrmak  
(getdist) fonksiyonunu kullandýðýnýzda, kullanýcý direkt bir deðer girerek, iki nokta belirleyerek, ya da bir noktadan referans 
alarak mesafe girebilir. (getdist) fonsiyonu ilk girilen noktadan sonra, Autocad'in her türlü nokta belirleme yöntemini kullarak 
diðer bir nokta girmenizi bekler. Bu bekleme esnasýnda 1. noktadan kursörünüzün ucuna bir ipcik çizecektir. 

(setq mesafe (getdist "\nMesafeyi girin:")) 
(getkword) ile kullanýcýdan seçenek belirlemesini istemek. 
Bazý durumlarda kullanýcýdan komut satýrý aracýlýðý ile seçenek isteyebilirsiniz. Buna örnek olarak Autocad CIRCLE komutunu 
verebiliriz. 

Command: circle 
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:  
Yukarýdaki örnekte [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: birer seçenektir. Kendimiz bir örnek yapalým. Sorduðumuz soruya 
sadece "Evet" ya da "Hayýr" yanýtýný giriº olarak kabul eden kod: 

(initget 1 "Evet Hayýr") 
(setq cevap (getkword "\nKomut çizimdeki tüm nesneleri silsin mi? [Evet Hayýr] : "))  

Yukarýdaki kod kullanýcýdan sadece "Evet" ve "Hayýr" yanýtlarýný kabul edecektir. (initget) fonksiyonu veri giriºlerini önceden 
koºullandýrmaya yarar. Bu fonksiyonu geliºmiº derslerimizde daha ayrýntýlý ele alacaðým.  

(getpoint) ile kullanýcýdan nokta istemek  
Kullanýcýnýn tek bir nokta girmesini istediðinizde (getpoint) fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Kullanýcýnýn vereceði nokta yanýtý tüm 
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Autocad nokta tayin etme yöntemleri olabilir. 

(setq pt1 (getpoint "\nDörtgenin 1.köºesini týklayýn:")) 

Yukarýdaki dortgen.lsp örneðimizde bu fonksiyonu zaten kullanmýºtýk.  

(getstring) ile kullanýcýdan dize giriºi istemek.  
Özellikle etiket ya da mahal adlarý dolduran rutinlerinizde sýklýkla kullanacaðýnýz bir fonksiyondur. Kullanýmý: 

(getstring [cr] [mesaj]) 

cr argümaný ENTER ya da boºluk karakterini kabul edip etmeyeceðinizi belirler. nil ise boºluk karakteri giremezsiniz.  

(setq mahalAdi (getstring "\nMahal adýný girin:")) 
(setq mahalAciklamasi (getstring T "\nMahal açýklamasýný girin:")) 

Örnekte görüldüðü gibi, isimde boºluk kabul etmezken, açýklamada boºluklara müsade ediyoruz.  

Alýºtýrmalar 
Kendi kendinize yapabileceðiniz alýºtýrmalar: 

 (getpoint) kullanarak Autocad çizgi komutunu taklit edin.  
 (getdist) ve (getangle) kullanarak polar koordinat sistemi ile çizgi çizdirin. @mesafe<açý  
 (getpoint) ve (getdist) kullanarak merkez/yarýçap çember çizdirin.  

 
DERS.6 AutoLISP'te Listelerin Yönetimi (List Handling) I 
Seviye: Orta Kaynaklar: Autodesk, VisualLISP IDE Help file  
  

Nokta Listeleri (Point Lists)  

AutoLISP, grafik koordinatlarý yönetmeniz için içinde 2 ya da 3 deðer bulunan listeler sunar. Bu listelere nokta listesi deriz.  

2B Nokta listesi:  

(34.5 27.3 ) ; x=34.5 ve Y=27.3 olan koordinatý temsil eder.  

3B Nokta listesi:  

(34.5 27.3 0.0) ; x=34.5, Y=27.3 ve Z=0.0 olan koordinatý temsil eder.  

Herhangi bir Autocad nesnesini oluºturmak istediðinizde nokta listeleri oldukça iºinize yarayacaktýr.  

(setq p1 (list 40 40)) 
(setq p2 (list 100 60))  
(command �_.line� p1 p2 ��)  

Bu örnek 40,40 noktasýndan 100,60 noktasýna uzanan bir çizgi oluºturmak için kullanýlýr. Bu örnekteki gibi basit iºler için ºu ana 
kadar öðrendikleriniz yeterlidir. Ancak biraz daha karmaºýk örnek yapmaya kalkarsak liste yönetmeyi bilmemiz gerekecektir. 
Örneðin kendi dörtgen çizme komutumuzu yapalým. Kullanýcýdan dörtgenin iki köºesini isteyebiliriz. Bunu (getpoint) ve 
(getcorner) fonksiyonlarý ile yaparýz. Ancak bu iki fonksiyondan dörtgenimizin sadece çapraz iki köºesini elde edebiliyoruz. Bu 
deðerler bize diðer iki noktayý hesaplamak için yeterlidir. Bu hesabý da liste yönetim fonksiyonlarý ile yapabiliriz. ªeklimize bir göz 
atalým:  
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  ªekil.1 Dörtgenin yapýsý  

  

  

 

  
 
  
Noktalý Çiftler (Dotted Pairs)  

AutoLISP'te oluºturacaðýnýz listeleri daha iyi organize etmenin bir diðer yolu da noktalý çiftler oluºturmaktýr. BU aslýnda birbirinden 
nokta (.) ile ayrýlmýº liste çiftleridir. Soldaki elemaný çiftin adý, saðdakini de deðeri olarak düºünebiliriz.  

Örneðin;  

((katmanAdi . �TAL_DUVAR� ) (cizgiKal . 0.5))  

Listesi bir elemanýn katman ve çizgi kalýnlýðý deðerlerini saklar. Bir noktalý çirft oluºturmak için (cons) fonksiyonunu 
kullanmalýsýnýz:  

$_(cons �katmanAdi �TAL_DUVAR�) 
(katmanAdi . �TAL_DUVAR�)  

(cons) fonksiyonunu her kullandýðýnýzda listenin sonuna bir noktalý çift daha ekler:  

$_(setq a (cons �adi �Orhan�)) 
(adi . �Orhan�)  
$_(setq a (list a (cons �soyadi �Toker�) (cons �yasi 35)))  
((adi . �Orhan�) (soyadi . �Toker�) (yazi . 35))  

Noktalý çiftlerin bir önemi de, Autocad nesnelerinin veri tabanýna bu listelerle ulaºabilmenizdir. Autocad çizimdeki elemanlarýnýn 
her birine bir ad <entity name> verir ve bu ada baðlý bir noktalý çift listesinde DXF kodlarýyla saklar. Örneðin bir çizgi elemanýný 



AutoLisp � Ders Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi KUªÇU 

16 / 16 

(entget) fonksiyonu ile aldýðýnýzda (nesne yönetimini daha ileride ele alacaðýz) aºaðýdaki liste dönecektir.  

((-1 . <Entity name: 7ef5efa0>) (0 . "LINE") (330 . <Entity name: 7ef5ecf8>) (5 . "EC") (100 . 
"AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbLine") (10 525.388 306.622 0.0) (11 
865.626 500.565 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))  
    

  
Noktalý Çift listelerinin içinde veri arama  
  
(mapcar) kullanarak liste elemanlarýný iºleme tabi tutmak  

(mapcar) fonksiyonu belirlediðiniz bir eºitliði tüm liste fonksiyonlarýna uygular. Örneðin (1 2 3 4) diye bir listeniz var.  

$_(mapcar �1+ �(1 2 3 4)) 
(2 4 5 6)  

(mapcar) tüm liste elemanlarýna (1+) fonksiyonunu uygulayarak tümünün deðerini 1'er artýrdý. Ya da yine (mapcar) ile: (T 
nil T T (= 3 3.0)) diye bir listeyi  

$_(mapcat �null (T nil T T (= 3 3.0))) 
(nil T nil nil nil)  

ters çevirebilirsiniz.  

 
 


