
GA Part Selectionپالگین 

و یا اینکه کردرا بر اساس قطعات انتخاب شده در مدل جستجو ) GA(نصب يهانقشهتوانیمتوسط این پالگین 
.رهگیري نمودDrawing Listانتخاب شده در يهانقشهقطعات مدل را بر اساس 

سیستم مورد نیاز براي نصب پالگین

Tekla Structures version: 17.0
.NET Framework version: 4.0
Environments: Default
Languages: English

نحوة نصب پالگین
را متناسب با GA Part Selectionموجود در پوشه msiيهالیفابراي نصب این پالگین کافیست یکی از 

. نسخۀ تکالي خود نصب کنید

نحوة استفاده از پالگین
:مراحل زیر را  طی کنیدGA Part Selectionبراي پی بردن به چگونگی عملکرد پالگین 

.باز کنیدکه داراي نقشۀ نصب باشد،مدل دلخواهی را ) 1
:قابل مشاهده نیست، مراحل زیر را انجام دهیدGA Part Selectionاگر نوار ابزار ) 2
Toolsدستور ) 2-1 > Customizeرا اجرا کنید.
. را براي آن فعال کنیدVisibleرا انتخاب کرده و چک باکس GA Part Selectionنوار ابزار ) 2-2
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این پالگین گشوده شود و شروع به يامحاورهکلیک کنید تا پنجرة GA Part Selectionبر روي دکمۀ ) 3
Indexing the objects fromبه هنگام این عملیات پیغام. نصب کنديهانقشهشناسایی اشیاي موجود در 

GA Drawings در نوار وضعیت پنجرةGA Part Selection شودیمنمایش داده .

. گرددیمدر نوار وضعیت ظاهر Indexing doneپس از اینکه عملیات شناسایی پایان پذیرفت، پیغام 

. کلیک کنیدSelect objectsاگر مایلید بدانید چه اشیایی در نقشه نصب انتخابی قرار دارند، بر روي دکمه ) 4
ظاهر Please select a GA drawing from the drawing listپس از فشردن این دکمه، پیغام 

. شودیمبه منظور انتخاب یک نقشۀ نصب گشوده Drawing listيامحاورهو پنجرة گرددیم
.یک نقشه نصب را انتخاب کنید) 5
. کلیک کنیدSelect objectsمجدداً بر روي دکمه ) 6
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در نوار وضعیت، اشیاي موجود در نقشه نصب انتخاب Selection of objects doneپس از نمایش پیغام ) 7
.شده در مدل نمایش داده خواهند شدHighlightبصورت ،شده

اشیاي مورد نظر اگر مایل باشید که بدانید اشیاي انتخاب شده در مدل در چه نقشۀ نصبی قرار دارند، ابتدا بایستی ) 8
Selection ofپس از نمایش پیغام . را بفشاریدBy partsو سپس دکمۀ ردهخود را در مدل انتخاب ک

objects done نصبی که مشتمل بر قطعات انتخاب شده در مدل باشند در يهانقشهدر نوار وضعیت، تمام
.گردندیملیست By Parts Selection Resultو کادر GA Part Selectionپنجرة 

Optionsتنظیمی کادر يهادکمهشرح عملکرد 

و کردهزمانی که قطعات نقشه تغییر الخصوصیعل(رودیمبکار هانقشهبراي شناسایی اشیاي :Indexingدکمۀ 
).اندشدهقطعاتی حذف و اضافه 

. رودیمبراي لغو عملیات شناسایی بکار :Cancel indexingدکمۀ 
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