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Otázka:
Čím může být způsobováno, že po importu souboru DWG/DXF nelze vlastnosti formátu (tloušťka pera,
barva,...) elementů modifikovat?

Odpověď:
Jsou čtyři možnosti, proč není možné tyto elementy modifikovat.
1.Jedná se o objekty:
• Aby se objekty zachovaly, ale aby elementy přesto šly modifikovat, postupujte přes Změnit -> Rozšiřující
moduly -> Objekty -> Modifikace objektů(do V2006: Změnit -> Rozšiřující moduly -> Objekty ->
Modifikace parametrů zobrazení objektu) a klikněte na požadovaný element. Nyní můžete tento
element modifikovat (např. pomocí Modifikace vlastností formátu). Další údaje k modifikaci maker si
můžete u nás vyžádat zvlášť.
• Pokud objekt nechcete zachovat, můžete ho také rozložit: Změnit -> Rozšiřující moduly -> Objekty ->
Rozložení objektůaktivujte objekt(-y), který (-é) mají být rozloženy a potvrďte výběr pravým tlačítkem
myši.
• Pro rozložení objektů již při importu jděte po výběru importovaného souboru na ikonu Optionen
(Nastavení)...a nastavte v registrační kartě "Rozšířená nastavení" (do Allplan 2008 "Rozšířená nastavení
přenosu")u Rozložit vybrané elementyzaškrtnutí u Objekt. Potvrďte masku klávesou OKa otevřete
soubor.
2. Ono se jedná o skupiny elementů:
• Skupinu elementů je možno rozložit přes Změnit -> Rozšířená konstrukce -> Rozložit skupinu
elementů. Aktivujte skupinu(y) elementů,
• Pro rozložení objektů již při importu jděte po výběru importovaného souboru na ikonu Nastavení a
nastavte v registrační kartě"Rozšířená nastavení" (do Allplan 2008 "Rozšířená nastavení přenosu")
u Spojení, která nutno zrušitzaškrtnutí u Spojení elementů. Potvrďte masku klávesou OKa otevřete
soubor.
3. Elementy leží v zablokovaných hladinách:
• Pro modifikaci těchto elementů musíte nejprve přepnout dané hladiny do editovatelné podoby. Otevřete
výběr hladiny pomocí Formát -> Vybrat/seřídit hladinu a přepněte na registrační kartě Výběr

hladiny/viditelnostvšechny hladiny na modifikovatelné.
4. Elementy mají vlastnost formátu "hladiny":
• Jestliže kliknete na element pravým tlačítkem myši a z kontextového menu Vlastnosti Formátvyvoláte,
potom je volba tloušťky pera, typu čáry nebo barvy čáry zablokovaná.
• Aby se vlastnost formátu hladiny změnila, postupujte přes Formát -> Výběr hladiny, nastavenía přejděte
na registrační kartu 'Definice formátu'. Zajistěte, aby u ''Vlastnosti formátu z hladin'bod 'Z hladiny, pevně z
přiřazeného stylu čáry, resp. pera, čáry, barvy' bylo aktivováno. Aktivujte teď hladinu, na které element
leží a změňte jeho vlastnosti formátu.
• Aby se tyto vlastnosti elementu odstranily, vyberte v Upravit -> Modifikace vlastností formátubod "z
hladiny" pro změnu pera, čáry a barvy(Tloušťka pera, druh čáry a barva čáry nesmí být označeny
zaškrtnutím) a aktivujete elementy.
• Aby vlastnost z hladiny se zrušila již při importu, jděte po výběru importovaného souboru na ikonu
Nastavení... a nastavte v registrační kartě "Rozšířená nastavení" (do Allplan 2008 "Rozšířená nastavení
přenosu") u Spojení, která nutno zrušitzaškrtnutí u Z hladiny. Potvrďte masku klávesou OKa otevřete
soubor.

Upozornění:
Jsou-li k výměně dat další otázky, přečtěte k tomuto tématu podrobnou dokumentaci v nápovědě online.
Nápověda je vyvolána volbou tlačítka F1. Vyberte v registru Index -> Rozhraní.
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