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  ועריכת מלל, שינוי סגנוןכתיבה  – תרגיל טקסטים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מטרת התרגיל:

  פי סגנון קיים (מרשימה)טקסט עם חץ לוהוספת טקסט, בלוק טקסט, 

 Scale_100כתיבת טקסט לפי סגנון  .1

 Scale_25כתיבת בלוק טקסט לפי סגנון  .2

 Scale_50כתיבת טקסט עם חץ לפי סגנון  .3

 עריכת מלל טקסט ובלוק טקסט .4

 Scaled_50לפי סגנון יעודכן  100שינוי סגנון טקסט, כך שהטקסט שנכתב לפי סגנון  .5

  

  

  

  

  

  

  קובץ מצורף)ללא (



 

  הסבר

 כתיבת טקסט + עריכת מלל טקסט .1

 Scale_100נבחר סגנון  -

 ALT+Tבתפריט "מאגר הכלים" נלחץ על אייקון טקסט         או בקיצור  -

 נכתוב טקסט בשורת ההכוונה -

 בשרטוטנמקם טקסט  -

 

 בלוק טקסט .2

 Scale_25נבחר סגנון  -

 לחיצה כפולה על אייקון טקסט         הנמצא בתפריט "מאגר הכלים" -

 בתפריט שנפתח, נבחר באפשרות "בלוק טקסט" -

 בחלון שנפתח, נכתוב טקסט רצוי -

 OKנאשר ב  -

 נציב במיקום רצוי בשרטוט -

 

  טקסט עץ חץ .3

 Scale_50נבחר סגנון  -

 טקסט         הנמצא בתפריט "מאגר הכלים" לחיצה כפולה על אייקון -

 בתפריט שנפתח, נבחר באפשרות "בלוק טקסט" -

 נסמן מיקום ראש חץ -

 נסמן כיוון חץ רצוי -

 ENTERעבור קו אופקי נלחץ על  -

 נכתוב טקסט רצוי -

 

 טקסטמלל עריכת  .4

 לחיצה כפולה על אייקון טקסט         הנמצא בתפריט "מאגר הכלים" -

 באפשרות "עריכת טקסט" בתפריט שנפתח, נבחר -

 נלחץ על הטקסט הרצוי -

 נערוך מלל טקסט (יופיע בשורת ההכוונה) -

 ENTERנאשר ב  -

 

 נעדכן סגנון טקסט .5

 Scale_50נבחר סגנון  -

 עבור עדכון סגנון הטקסט          נלחץ על -

 OKנאשר חלון ב  -

 רצוי לעדכון טקסטנסמן  -



 

  בין קבצים נותייבוא סגנויצירת סגנונות,  ,תבנית אישית

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מטרת התרגיל:

שכבות אישיות, סטטוסים אישיים, סגנון טקסטים אישי, סגנון מידה בעלת יצירת תבנית אישית 

  ייבוא סגנונות בין קבצים.בנוסף לכך,  אישי.

  

  יצירת תבנית אישית – שלב א'

 בקובץ חדש ונקי, נייצר שתי שכבות חדשות: .1

  DIM_100_Clientשכבה חדשה בשם , נייצר Dimensionsבתוך תיקיית 

  TXT_100_Client, נייצר שכבה חדשה בשם Textבתוך תיקיית 

נשמר כ , 100יש לוודא שהסגנון תואם הדפסה בקנ"מ צר סגנון מידה חדש כראות עינינו. ניי .2

Scaled , ונשמר לשכבהDIM_100_Client  1(מסעיף( 

, נשמר כ 100נייצר סגנון טקסט חדש כראות עינינו. יש לוודא שהסגנון תואם הדפסה בקנ"מ  .3

Scaled ונשמר לשכבה ,TXT_100_Client  1(מסעיף( 

 Template_Clientבשם  נשמור קובץ זה כתבנית אישית .4

  ייבוא סגנונות בין קבצים – שלב ב'

 Template_Client נפתח תבנית אישית שיצרנו .5

 "תכנית גגות"נייבא סגנון מידות מקובץ  .6

 נייבא סגנון טקסטים מקובץ "תכנית גגות" .7

 נייבא שכבות מקובץ "תכנית גגות" .8

  )Template_Clientנעדכן תבנית אישית (שמירת תבנית בשם  .9

  (קובץ מצורף)



 

  הסבר

  'שלב א

  שכבות חדשותיצירת 

   בקובץ חדש, נפתח את מנהל השכבות  -

 )151מספר השכבה מעל וודא שנ(ב        שכבה חדשה , נייצר Dimensionsבתוך תיקיית  -

  ב DIM_100_Clientבשם נשנה את שם השכבה ל  -

 TXT_100_Client, נייצר שכבה חדשה בשם Textבתוך תיקיית בדומה  -

  

  מידה לפי שכבהיצירת סגנון 

 )dimension_style_short(תפריט           ב  מידותלסגנונות נכנס  -

 DIM_100חדש ב          בשם  מידהנייצר סגנון  -

  )Il_Dim_Scaled(שורה שניה, ניתן להעתיק מ 

  

  

 ולחיצה על  DIM_100נכנס למצב עריכה באמצעות סימון סגנון מידה  -

 

 נמלא טבלה: -

o  עמודתApparency  

 )E( 0.1 – מרחק בין טקסט לקו �

 שרירותי –צבע קו מידה  �

 1.5 –סימוני קו מידה גודל  �
 

o  עמודתGeneral  

 ENTITIES = WALLS ONLY –מה למדוד  �

 DIM_100_Client נבחר שכבה   LAYERב  �
 

o  עמודתText  

  DIM_100 –שם הסגנון  �

  HEIGHT=200 –גודל טקסט  �

 Hebmaya –פונט טקסט  �

 שרירותי –צבע טקסט  �

 Scaled –סוג  �
 

o  עמודתFormat  

 סנטימטר –יחידות  �

 0 –דיוק  �

  

 



 

  לפי שכבה יצירת סגנון טקסט

 )Text Settings(תפריט             לסגנונות טקסט ב נכנס  -

 TXT_100בשם          נייצר סגנון טקסט חדש ב  -

 נמלא טבלה: -

o :צבע, פונט שרירותי 

o  טקסט:גודל CM  50 HEIGHT =  

o  :מצבMODE = SCALED 

o  נבחר שכבתDIM_100_Client  בLAYER 

  

  שמירת קובץ כתבנית אישית

 )F6שקובץ נקי ובמבט על (נוודא  -

 קובץנלחץ על שמור  -

  

  

  

 

   Template_Client. נשמור בשם ARC+ Templateל  Save as Typeנעביר ב בחלון שנפתח,  -

  

  שלב ב'

  בין קבציםמידות ייבוא סגנונות 

 Template_Clientנפתח קובץ חדש, בחלון שנפתח נבחר את התבנית האישית שיצרנו ו  -

 )dimension_style_shortלסגנונות מידות ב           (תפריט נכנס  -

 סגנונות מידות בנייבא  -

 נפתח, נבחר את קובץ "תכנית גגות"בחלון ש -

  

  ייבוא סגנונות טקסטים בין קבצים

 )Text Settingsלסגנונות טקסט ב             (תפריט נכנס  -

  נייבא סגנונות טקסטים ב -

 "תכנית גגות" בחלון שנפתח, נבחר את קובץ -

 המסומניםאת הסגנונות  OKב נאשר  -



 

  שכבות בין קבציםתבנית ייבוא 

  נפתח את מנהל השכבות   -

 נייבא שכבות מקובץ חיצוני ב  -

 בחלון שנפתח, נבחר את קובץ "תכנית גגות" -

  

  שמירת קובץ כתבנית אישית

 )F6נוודא שקובץ נקי ובמבט על ( -

 נלחץ על שמור קובץ -

  

  

  

  Template_Client. נשמור בשם ARC+ Templateל  Save as Typeבחלון שנפתח, נעביר ב  -

  נאשר דריסת קובץ קיים -

  

   



 

 
  וסגנונות), תבנית אישית כתיבהטקסט (

  

  אייקון  קיצור מקלדת  טקסט (כתיבה)

  טקסט חדש
ALT+T 

  לחיצה כפולה לרשימה 
  "טקסט חדש"

  לחיצה כפולה לרשימה   -  בלוק טקסט
  "בלוק טקסט"

 CTRL+T  עריכת מלל
  לחיצה כפולה לרשימה 
  "עריכת טקסט"

  לחיצה כפולה לרשימה   -  טקסט עם חץ כיתוב
  "חץ עם טקסט"

  

  הערות  אייקון  טקסט (סגנון)
  רשימת סגנונות טקסט

 
  text settingsתפריט 

 >>    יצירת סגנון טקסט
-  

 >>    מחיקת סגנון טקסט
-  

  >>    טקסטעריכת סגנון 
-  

 >>    ייבוא סגנון טקסט
-  

 >>    שינוי שם סגנון
-  

  עדכון סגנון טקסט
 

- 

  עדכון הגדרות טקסט
  ALT+U  (לא לפי סגנון)

  לחצן ימני בעכבר >
  עדכן הגדרות טקסט

  

  הערות  אייקון  Templateתבנית אישית 

  פתיחת קובץ לפי תבנית
 

  קובץ > קובץ חדש

  Templateיצירת תבנית 
  שמירה בשם >

  
  יש לוודא שהקובץ חדש ונקי

  שמירת קובץ ישן
  לפי תבנית חדשה

-  
  קובץ ישן > העתקה

  קובץ תבנית חדש > הדבקה

  

   



 

 
  (מתקדם), מידות (סגנונות) מידותשכבות, 

  

  הערות  אייקון  שכבות

 כניסה למנהל השכבות
  

-  

  -    שכבה חדשה

  מחיקת שכבה
  

-  

  קבוצת שכבות
 

-  

  שינוי שם שכבה / קבוצה
 

-  

  -   /   נעילה

  הסתרה / הצגה
 

-  

  -  שכבה נוכחית
  "שכבות" >> תפריט 

  "שנה שכבה"

  סטטוס
 

-  

  לחצן ימני על שכבה -  אפשרויות מתקדמות

  

  איך?  אייקון  מידות (סגנון)
  רשימת סגנונות מידות

 
  dimension styleתפריט 

    עדכון מידה לפי סגנון
-  

     >>   עריכת סגנון מידה
-  

 >>   יצירת סגנון מידה
-  

 >>    מחיקת סגנון מידות
-  

  >>    עריכת סגנון מידות
-  

 >>    ייבוא סגנון מידות
-  

  לחיצה כפולה>>   שינוי שם סגנון
-  

 

  

  אייקון  קיצור מקלדת  מידות מתקדם

 -  זווית
  לחיצה כפולה לרשימה
  "זווית, רדיוס וקשתות"

  -  רדיוס
  לחיצה כפולה לרשימה
  " זווית, רדיוס וקשתות "

 - קשת
  לחיצה כפולה לרשימה
  " זווית, רדיוס וקשתות "

 לחצן ימני על קו המידה  - עריכה מתקדמת קו מידה


