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Genel Bakış

• Kurulum
 
• 7 Adım + Veri dışa aktarımı
 
• Tek bir dosya içinde zaman serileri
 
• Raporlar
 
• Yeni çalıştır sihirbazı



Kurulum

• http://www.emisia.com/copert/Download.html adresini ziyaret
edin

 
• Tercih ettiğiniz dili seçin (İngilizce veya Rusça)

 
• Lisans sözleşmesini kabul edin ve kurulum dosyasını indirin
 
• .zip dosyasını dışa aktarın
 
• "setup.exe” dosyasına çift tıklayın
 
• Kurulum sihirbazının basamaklarını takip edin ve kurulum

tamamlandıktan sonra “Tamam”ı tıklayın
 



Kurulum – Önemli Not

• COPERT 4’ün çalışması için Microsoft .NET Framework versiyon
1.1 veya daha üstün bir versiyonunun kurulu olması gerekmektedir

• Eğer kurulu değilse, aşağıdaki mesaj karşınıza çıkacaktır:
 
 
 
 
 
• Çözüm:

– ”Yes”i tıklayın
– "dotnetfix.exe" dosyasını belleğe kaydedin
– "dotnetfix.exe” dosyasına çift tıklayın
– Kurulum sihirbazının adımlarını takip edin
– Kurulum başarıyla tamamlandıktan sonra COPERT 4’ü kurabilirsiniz



Başlarken

• Kurulum tamamlandıktan sonra ’Belgelerim' (My
Documents) klasöründe 'COPERT 4' isimli bir klasör
oluşmuş olacak

• Bu klasörün içinde 'data.mdb' isimli bir dosya olacak
 
• Önemli Not:

– COPERT 4’ün oluşturduğu '.mdb' dosyalarını Microsoft Access’le
açıp değişiklik yapmayın; çünkü yaparsanız, sonradan COPERT 4
bu dosyaları

• açamayabilir
• işleyemeyebilir.



1. Adım
• COPERT 4’ü açtıktan sonra
   (Başlat > Tüm Programlar > COPERT 4)

– 'File' > 'Open’ (Dosya > Aç)’ı tıklayın
– 'data.mdb’ dosyasını seçin.



1. Adım

• Bir dosyayı açtığınız zaman aynı klasörde '.tmpX’ uzantısıyla (X
değeri bir sayıdır) o dosyanın bir kopyası otomatik olarak
oluşturulur.

 
• Bu kopya gizili bir dosyadır. Bir dosya işlemdeyken yapılan

bütün değişikler dosyanın aslında değil, bu kopyada depolanır.
 
• Dosyayı kapatmak için 'File' > 'Close’ (Dosya > Kapat)’ı

tıkladığınızda veya programı kapatmak istediğinizde açık olan
dosyaya yaptığınız değişiklikleri kaydetmek isteyip istemediğiniz
sorulacaktır.

– 'Yes’i tıklarsanız değişiklikler kaydedilip dosyanın kopyası silinecektir
– 'No’yu tıklarsanız açık olan dosyada yapılan değişiklikler kaydedilmeden

dosyanın kopyası silinecektir.



1. Adım

• Yeni bir set (run) oluşturmak için:
– 'File' > 'New’ (Dosya > Yeni)’yi tıklayın
– Dosyaya bir isim verin (örneğin, ‘Ülkeİsmi.mdb')

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Değişikliklerinizi sık sık kaydetmeyi unutmayın (File > Save)
 



1. Adım

• İşlemde olan dosyanın adı pencerenin üst kısmında yazar.



2. Adım – Ülke ve Yıl Ekle/Seç

• Dosyayı açtıktan sonra, 'Country' > 'Select/Add’ (Ülke > Seç/Ekle)’yi tıklayarak
karşınıza çıkan formdan mevcut herhangi bir ülkeyi veya yılı seçebilir veya yeni bir
ülke ve yıl verisi oluşturabilirsiniz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Adım – Ülke ve Yıl Ekle/Seç

• Ülke verisi oluşturmak istiyorsanız, 'Country’ (Ülke), 'Year’ (Yıl), 'Ltrip', 't_trip'
kısımlarını doldurup 'Add Data’ (Veri Ekle)’yi tıklayın.

• Ülke ve yıl seçip OK’e tıklayın. Seçili ülke ve yılı Set ayrıntıları (Run Details)
tablosunda görebilirsiniz.

• Değişikliklerin uygulanmasını istemiyorsanız Cancel’ı tıklayın.



Önemli Not
• Aynı anda iki form açarsanız, ikinci açtığınız form üzerinde değişiklik yapamazsınız.

Sadece bu formdaki mevcut verileri görüntüleyebilirsiniz.
• Verilerin birbiriyle tutarlı olabilmesi için bu program böyle işlemektedir. Bir formdaki

değişiklikleri tamamladıktan sonra o formu kapatın (değişiklikler OK’i tıklayınca
uygulanacak, Cancel’ı tıklayınca silinecektir) ve değişiklik yapmaya devam etmek
istiyorsanız bir başka form açın.

• Ama önünüzde açık bir form varsa, başkalarını açıp orada yazanları görüntüleyebilir,
karşılaştırma yapabilirsiniz.



3. Adım – Ülke Bilgileri
• Seçilen ülke ve yıl için 'Country' > 'Country Info' formundan temperatures (sıcaklık),

RVP (reid buhar basıncı), humidity (nem) ve Beta verilerini girebilirsiniz.
• Beta verisi aynı zamanda 'Calculate Beta’ (Betayı Hesapla) tuşu tıklanarak da

hesaplanabilir.
• Bir ülkenin belirlenen her yılı için farklı veya aynı verileri kullanabilirsiniz. Verileri

girdikten sonra 'OK’i tıkladığınızda yaptığınız değişikliklerin o ülke için girilen diğer
yıllara da uygulanmasını isteyip istemediğiniz sorulacak.



4. Adım – Yakıt Bilgileri
• 'Country' > 'Fuel Info’ (Ülke > Yakıt Bilgileri) formundan hesaplamalarda kullanılmak üzere yakıt

özellikleri ve Yıllık İstatistiksel Yakıt Tüketimi için veri girebilirsiniz.
• 7 çeşit yakıt programa dahil edilmiştir: Kurşunlu ve Kurşunsuz Benzin, Dizel, LPG, Sıkıştırılmış

Doğal Gaz, Biyodizel ve Biyoetanol.
• Ağır metal içeriği ve H:C oranı için birçok hazır değer mevcuttur. Ancak, daha kesin rakamlara

ulaşıldığı takdirde bu değerler değiştirilebilir.
• Bu veriler her ülke ve yıl için farklı da olabilir.



5. Adım – Filo Konfigürasyonu

• Bir sonraki aşama filo özelliklerinin girilmesi. Bunu 'Fleet Configuration’ >
'Add/Delete Vehicles’ (Filo Konfigürasyonu > Araç Ekle/Sil) formundan
yapabilirsiniz.

• Karşınıza mevcut araç kategorilerinin listesi çıkacak. 'Select' sütunundan istediğiniz
araçları işaret kutusunu işaretleyerek seçebilirsiniz. Seçiminizi tamamladıktan sonra
'OK’i tıklayın.

 



5. Adım – Filo Konfigürasyonu

• 'Add/Delete Vehicles’ (Araç Ekle/Sil) formunu tekrar açtığınızda filonuzdaki araçlar
seçili olacak. Filonuzdan bir araç kategorisini silmek istiyorsanız ‘Select’ (Seç)
işaret kutusunun seçimini kaldırın.

 
 
 
 
 
 
• Her ülkenin her bir yılı farklı bir filo konfigürasyonuna sahiptir. 'Apply this fleet

configuration to the following years’ (Bu filo konfigürasyonunu aşağıdaki yıllara
uygula) listesindeki yılları seçerek bir yıla ait konfigürasyonu aynı ülkenin diğer
yıllara kopyalayabilirsiniz.

 



6. Adım – a) Doğrudan Girdi Verisi

• Bu adımları tamamladıktan sonra Faaliyet Verilerinin tümünü (Filo, Devridaim ve Buharlaşma
Verileri) girmeniz gerekiyor. Bunu yapmanın üç farklı yöntemi mevcut.

• İlk yöntem ‘Activity Data’ (Faaliyet Verileri) altındaki ‘Input Fleet Data’ (Filo Verisi Gir), 'Input
Circulation Data' (Devridaim Verisi Gir) ve 'Input Evaporation Data' (Buharlaşma Verisi Gir)
formlarının doldurulmasıdır.

• Her bir formu açıp her bir araç kategorisi için arzu ettiğiniz değerleri girip 'OK’e tıklayın.
 



6. Adım – b) Microsoft Excel’den Veri İçeri Aktarma

• İkinci yöntem Excel dosyası aracılığıyla uygulanabilir. 'File' > 'Import/Export' > 'Create
Import Format Excel File' (Dosya > İçe/Dışa Aktar > Excel Dosyası İçe Aktarma
Formatı Oluştur) formunu açın.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Adım – b) Microsoft Excel’den Veri İçeri Aktarma

• Veri girmek istediğimiz ülke yıllarını seçin ('Years as columns'
(Yıllara Göre Sıralanmış Sütunlar) listesi).

 
 
 
 
 
 
 
• Ardından girmek istediğiniz verileri seçin ('Input Data’ (Veri Gir)

listesi).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Adım – b) Microsoft Excel’den Veri İçeri Aktarma

• Son olarak veri girmek istediğiniz araç kategorileri ‘Select’ (Seç) sütunundaki işaret kutularını
seçerek işaretleyin.

 
• Listelenen araçlar COPERT’in tüm araç kategorileri değil, yalnızca her ülkenin her bir yıl için

önceden girdiğiniz filo konfigürasyonuna dahil olanlardır.
 
• Belli bir yılın filo konfigürasyonunda bir araç kategorisi listelenmişse, formdaki tabloda o yılın

sütunu işaretlenmiş görünecektir. Eğer listelenmemişse, işaretlenmemiş görünecektir.
 
 
 
 
 
 
 
• Seçiminizi yaptıktan sonra ‘Create File’ (Dosya Oluştur)’u tıklayın. Oluşturmak istediğiniz Excel

dosyasının adı ve dosyayı nereye kaydetmek istediğiniz size sorulacaktır. Bu formu kapatmak
için ‘Close’ (Kapat)’ı tıklayın.



6. Adım – b) Microsoft Excel’den Veri İçeri Aktarma

• Microsoft Excel programıyla az önce
oluşturduğunuz Excel dosyasını açın.

 
• Her seçili veri türü Excel dosyasında

ayrı bir sayfada görünecektir.
 
• Her seçili araç kategorisi ayrı bir satırda

gösterilmiştir.
 
• Her seçili yıl ayrı bir sütunda

gösterilmiştir.



6. Adım – b) Microsoft Excel’den Veri İçeri Aktarma

 
• Yıl sütunları altındaki hücrelere

istediğiniz değerleri
girebilirsiniz.

 
• Örneğin, ‘2004’ yılında bir araç

kategorisi için katedilen
mesafenin 10000 km olmasını
istiyorsanız, ‘Milage km’
listesinden araç kategorisinin
bulunduğu satıra gelip ‘2004’
sütununa 10000 yazabilirsiniz.

 
• Veritabanı değerinin

değişmesini istemiyorsanız
hücreyi boş bırakabilirsiniz.



6. Adım – b) Microsoft Excel’den Veri İçeri Aktarma

• Not:
   Bir araç kategorisi belli bir yılın filo

konfigürasyonunda yer
almıyorsa, o hücrenin Excel
dosyasındaki değeri ‘not exists’
(mevcut değil) olacaktır. Bu
değeri değiştirmemelisiniz.

• Arzu ettiğiniz değerleri girdikten
sonra Excel dosyasını kaydedip
kapatın.



6. Adım – b) Microsoft Excel’den Veri İçeri Aktarma

• Bu noktada az önce oluşturduğunuz Excel dosyasını içe aktarmanız gerekmektedir.

• Dolayısıyla, 'File' > 'Import/Export' > 'Import Data (Excel File)' (Dosya > İçe/Dışa Aktar > Veri İçe Aktar
(Excel Dosyası)) formunu açın.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 'Import Excel File’ (Excel Dosyasını İçe Aktar)’ı tıkladığınızda az önce oluşturduğunuz Excel dosyasını
seçmeniz istenecektir.

• 'Results' (Sonuçlar) ekranında uygulamanın Excel dosyasında neler tespit ettiğinden haberdar
edileceksiniz.

• Verileri başarıyla aktardıktan sonra ‘Close’ (Kapat)’ı tıklayın.

• Şimdi 'Activity Data' (Faaliyet Verileri) formunu açarsanız az önce içer aktardığınız bütün verileri



6. Adım – c) COPERT III’den Veri İçeri Aktarma

• Üçüncü yöntem bir COPERT III ‘.mbd’ AccessVeritabanı’ndan Faaliyet Verilerini içe
aktarmayı içerir.

•  'File' > 'Import/Export' > 'Import Data (COPERT III)’ (Dosya > İçe/Dışa Aktar > Veri İçe
Aktar (COPERT III)) formunu açın.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 'Import COPERT III Access File' (COPERT III Access Dosyası İçe Aktar)’ı tıklatın ve içe

aktarmak istediğiniz dosyayı seçin.
• Yine 'Results' (Sonuçlar) ekranında uygulamanın seçtiğiniz dosyada neler tespit ettiğinden

haberdar edileceksiniz.
• 'Close’ (Kapat)’ı tıklayıp 'Activity Data' (Faaliyet Verileri) menüsündeki formda içe



7. Adım – Emisyonlar
• Bundan sonraki adım emisyonların hesaplanmasıdır.
• Open the 'Emissions' > 'Total Emissions' (Emisyonlar > Toplam Emisyonlar) formunu açıp

'Recalculate' (Tekrar Hesapla) kutusunda hesaplamanın yapılmasını istediğiniz Emisyon
kategorisine (Sıcak, Soğuk veya Buharlaşma) karşılık gelen tuşu tıklayın.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 'All Emissions (including all factors)' (Bütün faktörler dahil olmak üzere tüm emisyonlar)’ı

tıklayarak her bir kategoriye karşılık gelen formu tek tek açmanıza gerek kalmadan tüm
emisyonları ve emisyon faktörlerini hesaplayabilirsiniz. (Bu tabloyu kullanırken arzu
ettiğiniz Yakıt Etkisi yılının seçili olduğuna dikkat edin – set ayrıntıları (run details)
tablosunu kontrol edin)



Son Adım – Microsoft Excel’e Veri Aktarımı

• Son adım tüm emisyonların dışa aktarılmasıdır.
• 'File > Import/Export > Create Import Format Excel File’ (Dosya > İçe/Dışa Aktar > Excel

Dosyası İçe Aktarma Formatı Oluştur) formunu açın.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Bu form 'Create Import Format Excel File' (Excel Dosyası İçe Aktarma Formatı Oluştur)

formuyla aynı şekilde işler.
• Dışa aktarmak istediğiniz 'Input' (Girdi) ve 'Results' (Sonuçlar) verilerini seçin ve 'Export

File’ (Dosyayı Dışa Aktar)’ı tıklayın.



Tek bir dosyada zaman serileri

• Ülke için belirlenen bir yılı hesapladığınıza göre şimdi bir sonraki yılı hesaplamaya
başlayabilirsiniz.

• Önceden belirtilen adımları takip etmeniz yeterlidir.
• İlk olarak 'Select/Add Country and Year’ (Ülke ve Yıl Seç/Ekle)’yi seçin.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ardından önceden gösterildiği şekilde bu yıl için filo konfigürasyonunu yapın, Faaliyet

Verilerini girin, Emisyon Faktörlerini ve Emisyonları hesaplayın.
 



Tek bir dosyada zaman serileri

• 'Total Emissions of all Years' (Tüm Yılların Toplam Emisyon Değerleri) formundan her yılın
sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz.

• 'Emissions > 'Total Emissions of all Years’ (Emisyonlar > Tüm Yılların Toplam Emisyon
Değerleri) formunu açın.

 



Raporlar
• Arzu edilen ülke ve yılların emisyon değerleri hesaplandıktan sonra seçili ülkenin otomatik

olarak oluşturulan emisyon sonuç raporunu görüntüleyebilirsiniz.
• Mevcut seçenekler şunlardır: 'Driving Mode Oriented’ (Sürüş Modu Odaklı) ve 'Source

Oriented’ (Kaynak Odaklı)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Kullanıcı, 'Driving Mode Oriented' (Sürüş Modu Odaklı) formundan seçili ülkenin sürüş

moduna (Şehir içi, Şehir dışı ve Otoban) göre emisyon sonuç değerlerini görüntüleyebilir,
kaydedebilir ve yazdırabilir.

• Kullanıcı, 'Source Oriented’ (Kaynak Odaklı) formundan seçili ülkenin emisyon kaynağına
(Sıcak, Soğuk (Cold start) ve Buharlaşma) göre emisyon sonuç değerlerini
görüntüleyebilir, kaydedebilir ve yazdırabilir.

• Sonuçlar kirleticilere göre gruplanmıştır. Kullanıcı seçilen ülkenin her yılının sonuçlarını
görüntüleyebilir.

 



Raporlar



Raporlar

• Kullanıcı, formun üstündeki oklarla sonuçları sayfa sayfa görüntüleyebilir.
 
 
 
 
 
 
 
• Veya doğrudan formun sol tarafında bulunan Grup Şemasından görüntüleyebilir.
 
 
 
 



Raporlar

• Üzerinde kirleticinin ismi yazan gölgeli kutucuğa çift tıklayınca o kirleticiyle ilgili bilgileri içeren yeni bir
sekme açılır.

 
 
 
 
 
 



Raporlar

• Zarf ikonuna tıklayarak farklı sekmeleri pdf, xls, doc veya rtf formatında dışa aktarabilirsiniz.
 

! Belirli yılları görüntülemek istiyorsanız, arzu ettiğiniz yılları
formun sağ tarafındaki listeden seçin ve 'Refresh Report’
(Raporu Yenile)’ye tıklayın.



Raporlar – Önemli Not

• Excel dosyası olarak dışa aktarmada sorun yaşıyorsanız,
 
• http://www.emisia.com/copert/Download.html adresini tarayıcınızda açın.
 
• Yazılım yamasını indirin ve “patch.zip” dosyasını diskinize kaydedin.
 
• “.zip” dosyasını dışa aktarın.
 
• COPERT 4 uygulamasını kapatın.
 
• ".exe“ dosyasını çift tıklayın.
 
• Kurulum sihirbazının adımlarını takip edin ve kurum tamamlanınca “Finish”

(Bitir)’i tıklayın.
 
• Bu yamayı COPERT’i bilgisayarınıza kurduktan SONRA kurduğunuzdan

emin olun.



Raporlar
 
• Her yılın ardından yılın sonuçlarını gösteren iki daire grafiği yer alır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raporlar

• Her bir kirletici için tüm yıllar sıralandıktan sonra, kullanıcının tüm yılların
sonuçlarını görüntüleyebileceği iki sütunlu grafik yer alır.



Yeni Çalıştır Sihirbazı

 
• Bir dosyayı oluşturduktan veya açtıktan sonra, kullanıcı, tam bir set (run)

hesaplamak için tüm temel adımları gerçekleştirecek bir çalıştır sihirbazı
kullanabilir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 'Start Wizard’ (Sihirbazı Başlat)’a tıklayıp adımları takip etmeniz yeterlidir.



Sorunuz var mı?


