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Cad copy to clipboard failed
Bạn đã làm gì khi chức năng copy, paste clipboard của Windows (Ctr + C, Ctr + V) không thể thực hiện trên file AutoCAD?Chắc chắn rằng bạn đã cố gắng tìm mọi cách để khắc phục. Và rồi đã “vô phương” cứu chữa.Đừng quá lo lắng! Mình sẽ giúp bạn.Không thể paste từ file này sang file khác hoặc trên cùng một fileNguyên nhân: File có quá nhiều đối tượng, thực hiện lệnh
copy paste quá nhiều lần. Hoặc bản vẽ chứa nhiều object, proxy không cần thiết.Khắc phục: Về nguyên tắc bạn phải sửa lỗi file của bạn trước. Hoặc dùng một số thủ thuật để thay thế chức năng copy paste từ các file khác nhau.Bạn hãy thử một trong các cách bên dưới:Cách 1: Insert file cần copy vào file cần pasteDùng lệnh Audit / Yes (Y) để hiệu chỉnh lỗi sai ngầm của bản vẽ
AutoCAD.Dùng lệnh WBlock để ghi toàn bộ các đối tượng trong bản vẽ ra một file mới.Dùng lệnh Insert để chèn file cần hiệu chỉnh vào một file mới. Sau đó Explode ta sẽ được toàn bộ dữ liệu.Nếu cách này không thể khắc phục được, bạn hãy thử cách thứ 2.Cách 2: Lưu file AutoCAD sang định dạng .dxf và dùng lệnh AuditCách này có thể nói là khả thi nhất. Bạn nên thực hiện
trên cả file nguồn và file đích cần paste. Chi tiết về các bước thực hiện có thể xem chi tiết tại đây.Loại bỏ DGN LinetypeĐối tượng DGN là gì? ảnh hưởng đến việc coppy paste clipboard trong AutoCAD như thế nào? bạn xem thêm ở bài viết này: Loại bỏ DGN Linetype và giảm dung lượng fileLỗi “Copy to clipboard failed”Mô tả: Khi copy bằng shortcut Ctrl + C, hộp thoại thông báo
“Copy to clipboard failed” xuất hiện và không thực thi được lệnh.Khắc phục : Thực ra lỗi này không phải do các đối tượng trên bản vẽ. Mà xuất phát từ một số tham số hệ thống tương thích giữa AutoCAD và Win. Đặc biệt khi sử dụng một ứng dụng nào đó chạy trên nền AutoCAD hoặc Layout.Hãy dùng cách ở mục 1. Nếu bạn dùng cả 2 cách bên trên vẫn không ăn thua, hãy áp
dụng các hướng dẫn tiếp theo.Cách 1: Xóa đi layout bị lỗi. Việc của bạn là tìm ra layout nào cần phải xóa bỏ (hãy backup lại file và xóa lần lượt, cần copy layout trước khi xóa).Cách 2: Recover lại file bị lỗi. Bằng cách nhập lệnh Recover, chọn đến file bị lỗi.Cách 3: Mở một file AutoCAD mới (nên chọn tempalte dạng acadiso.dwt). Sau đó Insert bản vẽ bị lỗi vào.Cách 4: Khắc phục
hạn chế nếu bản vẽ có nhiều Layouts. Hãy lưu file về định dạng *.dxf .Lưu ý quan trọng: Định dạng phiên bản R12/LT2 DXF. (Đừng quên back up lại file nhé, vì nhiều khả năng layouts sẽ bị xóa)Cách 5: Sử dụng lệnh FLATTEN, quét qua các đối tượng cần copy, chọn N. Thao tác này nhằm đưa các đối tượng về cùng mặt phẳng.Dành cho bạn: Copy Layout từ bản vẽ này sang
bản vẽ khácLỗi shortcut Ctrl + C không có tác dụngHiện tượng: File AutoCAD không sử dụng được phím tắt Ctrl + C.Khắc phục: Bạn có thể xem chi tiết tại bài viết này.Lỗi copy/paste chậm khi thực hiện bằng phím tắtHiện tượng: Khi bạn copy và paste đối tượng bằng phím tắt, AutoCAD mất một khoảng thời gian khá lâu để sử lý.Nguyên nhân: Có thể bản vẽ của bạn bị lỗi, có
quá nhiều đối tượng. Hoặc do tồn tại các kiểu scale khác nhau trên bản vẽ.Khắc phục:Để làm sửa lỗi file AutoCAD bạn có thể tham khảo bài viết nàyRiêng trường hợp về tỉ lệ, bạn gõ lệnh -scalelist. Sau đó nhập R và Y để Reset tỉ lệ bản vẽ không cần thiết về mặc định.Lời kếtBên trên là những cách mà mình đã sử dụng để khắc phục các lỗi liên quan đến paste clipboard.Còn bạn
bạn đã khắc phục thế nào? Hãy comment để mọi người cùng nhau chia sẻ.Chúc bạn thành công! Autocad là phần mềm rất hữu ích hỗ trợ đắc lực cho anh em trong việc thiết kế bản vẽ. Tuy nhiên, khi sử dụng Autocad anh em thường phải đối mặt với những lỗi nhỏ làm cản trở quá trình làm việc. Không copy được trong Cad là một trong những lỗi điển hình nhiều anh em thường
xuyên gặp phải. Để khắc phục được vấn đề này, cùng tìm hiểu những thông tin qua bài viết dưới đây nhé!Điều khó khăn nhất khi gặp phải lỗi này chính vì không hiểu rõ lý do do đâu. Chính vì vậy, uốn giải quyết được vấn đề đang gặp phải thì điều đầu tiên cần đi tìm hiểu nguyên nhân. Sau khi nắm rõ được lỗi do lý do gì thì anh em sẽ có thể giải quyết nó nhanh chóng. Dưới đây
sẽ những lỗi cơ bản khiến bạn không thể copy trong Cad và cách khắc phục.Bạn đang xem: Sửa lỗi copy to clipboard failed autocadCó thể copy nhưng không thể paste được đối tượngNếu anh em gặp phải lỗi này thì đây là lỗi do bên trong file Autocad. Lỗi này chỉ gặp ở một số bản vẽ nào đó, các bản vẽ khác vẫn bình thường. Anh em khắc phục lỗi này bằng cách sửa lỗi hoặc
giảm tối thiểu dung lượng file. Anh em có thể áp dụng những cách sau:Cách 1: Insert file cần copy vào file cần paste+ Dùng lệnh Audit / Yes (Y) để hiệu chỉnh lỗi sai ngầm của bản vẽ Autocad.+ Dùng lệnh WBlock để ghi toàn bộ các đối tượng trong bản vẽ ra một file mới.+ Dùng lệnh Insert để chèn file cần hiệu chỉnh vào một file mới. Sau đó Explode ta sẽ được toàn bộ dữ
liệu.Vẽ nét đứt trong Cad như thế nào?Cách 2: Lưu file Autocad sang định dạng .dxf và dùng lệnh AuditĐây có thể nói là cách khả thi nhất. Anh em có thể dễ dàng thực hiện qua những bước sau:Bước 1: SAVE AS file bạn về định dạng *.dxf (lưu ý một số file bị lỗi đôi khi không lưu được về dạng này – comment dưới mình hướng dẫn nhé).Bước 2: OPEN file vừa lưu lên ( bước
này có thể hơi chậm, anh em đợi một chút nhé)Bước 3: Gõ lệnh –PU ← (những lệnh có – phía trước có thể tùy chọn vào command) , A ← (chọn hết các items), * ← (chọn names mặc định), N ← (để không phải verify từng đối tượng).Bước 4: AUDIT ← (để fix lỗi), chọn Y ← (để sửa các lỗi được tìm ra).Bước 5: Lưu lại định dạng *.dwg bình thường và kiểm tra lại xem nhé.Lỗi
shortcut Ctrl C không có tác dụngCtrl +C , Ctrl + V là hai phím tắt rất quen thuộc để thực hiện việc copy và paste. Tuy nhiên, đôi lúc anh em sẽ gặp trường hợp không thực hiện được hai phím tắt này khi thiết kế bản vẽ trong Cad. Với trường hợp này thường có những lý do như sau:Thứ nhất: Phím nóng này đang được dùng trên một ứng dụng nào đó đang hiện hành (có index
lớn nhất). Phần mềm tra cứu tiếng anh chẳng hạn.ð Cách khắc phục: kiểm tra xem có phần mềm nào đang sử dụng phím nóng này không, nếu có thì tắt đi hoặc cài phím khác.Thứ hai: Tham số PICKFIRST đang bằng 0. Tùy chọn chọn gõ lệnh trước khi chọn đối tượng.ð Cách khắc phục: chỉnh tham số Pickfirst sang giá trị bằng 1.Thứ ba: Xảy ra lỗi ở hệ thống Cache tạm thời
của Windows (file lưu tạm khi ứng dụng hoạt động).Đây là nguyên nhân thường xảy ra nhất và cũng là trường hợp xử lý mất thời gian nhất nên anh em cần chú ý các bước sau:+ Khởi động lại máy, đợi 3 phút, không được mở bất kỳ ứng dụng nào.Xem thêm: Bí Quyết Chơi Keno Giúp Bạn Kiếm Tiền Nặng Ví, Những Kinh Nghiệm “Bỏ Túi” Của Dân Chơi Keno+ Mở Run bằng tổ
hợp phím Window + R.+ Gõ “%TEMP%” để mở thư mục tạm của Windows+ Ctrl + A chọn hết các file và Shift + Delete để xóa hết các đối tượng trong thư mục Temp.+ Restart lại máy, sau đó xem kết quả.Trường hợp bất đắc dĩ anh em có thể tải lại reset Autocad về mặc định hoặc cài lại phần mềm nếu cần thiết.Lỗi không copy được trong Cad “copy to clipboard failed”Nếu anh
em gặp phải lỗi này thì có thể nguyên nhân do các đối tượng không tương thích với Autocad. Khi được import vào Autocad, do không nhận dạng được, Autocad sẽ gán cho chúng thành đối tượng Proxy, nói cách khác là kẻ mạo danh.Các đối tượng này thường gây xung đột trên bản vẽ làm tăng dung lượng và gây lag.Chỉ cần loại bỏ được Proxy Objects là sẽ giải quyết được vấn
đề này.Cách 1: Tìm và xóa đi layout bị lỗi.Cách 2: Recover lại File bị lỗi. Bằng cách nhập lệnh Recover, chọn đến file bị lỗi.Cách 3: Mở một file cad mới (acadiso.dwt). Sau đó insert bản vẽ bị lỗi vào.Cách 4: Khắc phục hạn chế nếu bản vẽ có nhiều Layouts, hãy lưu file về định dạng *.dxf . Lưu ý quan trọng : Phiên bản R12/LT2 DXF. Mình nghĩ bạn sẽ thích cách này ^^. (Đừng
quên back up lại file nhé, vì nhiều khả năng layouts sẽ bị xóa).Mở file dxf vừa lưu, và lưu về định dạng dwg trở lại.Xem thêm: https m facebook com confirmemail php soft hjkTrên đây là những trường hợp lỗi khiến bạn không thể copy trong Cad. Hãy nghiên cứu thật kỹ để có thể xử lý ngay nếu anh em gặp phải một trong những trường hợp này nhé. Có gì thắc mắc hãy liên hệ
với Bảo Hộ Namtrung Safety để được giải đáp.Chuyên mục: Kiến Thức 2010-09-24, 02:27 AM #1 Login to Give a bone 0 Currently i am using Autocad 2011. But some of our staffs are using Autocad structural detailings 2010. So when i try to copy to clipboard some objects from their drawing, i receive the message of "Copy to Clipboard failed". Will be very appreciate if someone
can guide. 2010-09-24, 11:39 AM #2 Login to Give a bone 1 Try WBlocking the objects you want out to a dwg file, and then inserting that as a block (explode as desired) Does that work? 2010-09-26, 08:36 AM #3 Login to Give a bone 0 Originally Posted by saimyat Currently i am using Autocad 2011. But some of our staffs are using Autocad structural detailings 2010. So when i try
to copy to clipboard some objects from their drawing, i receive the message of "Copy to Clipboard failed". Will be very appreciate if someone can guide. Save down the file to somthing lower and more basic.. then copy clip from it. 2010-09-27, 11:42 AM #4 Login to Give a bone 0 2011 and 2010 are the same drawing format, however, as a total guess, it could be that you are tying
to copy an object that is native to structural detailing, and therefore gets converted to a proxy object in straight CAD. Are your proxy options set to show proxy objects? Christopher T. Cowgill, P.E. Autodesk Expert Elite AEC Collection Civil 3D 2020 Windows 10 2010-09-27, 07:34 PM #5 Login to Give a bone 0 It sounds to me like your clipboard may be full. clear the clipboard &
see what happens Cheers DC Page 2 2010-09-24, 02:27 AM #1 Login to Give a bone 0 Currently i am using Autocad 2011. But some of our staffs are using Autocad structural detailings 2010. So when i try to copy to clipboard some objects from their drawing, i receive the message of "Copy to Clipboard failed". Will be very appreciate if someone can guide. 2010-09-24, 11:39 AM
#2 Login to Give a bone 1 Try WBlocking the objects you want out to a dwg file, and then inserting that as a block (explode as desired) Does that work? 2010-09-26, 08:36 AM #3 Login to Give a bone 0 Originally Posted by saimyat Currently i am using Autocad 2011. But some of our staffs are using Autocad structural detailings 2010. So when i try to copy to clipboard some
objects from their drawing, i receive the message of "Copy to Clipboard failed". Will be very appreciate if someone can guide. Save down the file to somthing lower and more basic.. then copy clip from it. 2010-09-27, 11:42 AM #4 Login to Give a bone 0 2011 and 2010 are the same drawing format, however, as a total guess, it could be that you are tying to copy an object that is
native to structural detailing, and therefore gets converted to a proxy object in straight CAD. Are your proxy options set to show proxy objects? Christopher T. Cowgill, P.E. Autodesk Expert Elite AEC Collection Civil 3D 2020 Windows 10 2010-09-27, 07:34 PM #5 Login to Give a bone 0 It sounds to me like your clipboard may be full. clear the clipboard & see what happens Cheers
DC You can’t perform that action at this time. You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session. Autocad là phần mềm rất hữu ích hỗ trợ đắc lực cho anh em trong việc thiết kế bản vẽ. Tuy nhiên, khi sử dụng Autocad anh em thường phải đối mặt với những lỗi nhỏ làm cản trở quá
trình làm việc. Không copy được trong Cad là một trong những lỗi điển hình nhiều anh em thường xuyên gặp phải. Để khắc phục được vấn đề này, cùng tìm hiểu những thông tin qua bài viết dưới đây nhé! Điều khó khăn nhất khi gặp phải lỗi này chính vì không hiểu rõ lý do do đâu. Chính vì vậy, uốn giải quyết được vấn đề đang gặp phải thì điều đầu tiên cần đi tìm hiểu nguyên
nhân. Sau khi nắm rõ được lỗi do lý do gì thì anh em sẽ có thể giải quyết nó nhanh chóng. Dưới đây sẽ những lỗi cơ bản khiến bạn không thể copy trong Cad và cách khắc phục. Đang xem: Sửa lỗi copy to clipboard failed autocad Có thể copy nhưng không thể paste được đối tượng Nếu anh em gặp phải lỗi này thì đây là lỗi do bên trong file Autocad. Lỗi này chỉ gặp ở một số
bản vẽ nào đó, các bản vẽ khác vẫn bình thường. Anh em khắc phục lỗi này bằng cách sửa lỗi hoặc giảm tối thiểu dung lượng file. Anh em có thể áp dụng những cách sau: Cách 1: Insert file cần copy vào file cần paste + Dùng lệnh Audit / Yes (Y) để hiệu chỉnh lỗi sai ngầm của bản vẽ Autocad. + Dùng lệnh WBlock để ghi toàn bộ các đối tượng trong bản vẽ ra một file mới. +
Dùng lệnh Insert để chèn file cần hiệu chỉnh vào một file mới. Sau đó Explode ta sẽ được toàn bộ dữ liệu. Vẽ nét đứt trong Cad như thế nào? Cách 2: Lưu file Autocad sang định dạng .dxf và dùng lệnh Audit Đây có thể nói là cách khả thi nhất. Anh em có thể dễ dàng thực hiện qua những bước sau: Bước 1: SAVE AS file bạn về định dạng *.dxf (lưu ý một số file bị lỗi đôi khi
không lưu được về dạng này – comment dưới mình hướng dẫn nhé). Bước 2: OPEN file vừa lưu lên ( bước này có thể hơi chậm, anh em đợi một chút nhé) Bước 3: Gõ lệnh –PU ← (những lệnh có – phía trước có thể tùy chọn vào command) , A ← (chọn hết các items), * ← (chọn names mặc định), N ← (để không phải verify từng đối tượng). Bước 4: AUDIT ← (để fix lỗi), chọn Y
← (để sửa các lỗi được tìm ra). Bước 5: Lưu lại định dạng *.dwg bình thường và kiểm tra lại xem nhé. Lỗi shortcut Ctrl C không có tác dụng Ctrl +C , Ctrl + V là hai phím tắt rất quen thuộc để thực hiện việc copy và paste. Tuy nhiên, đôi lúc anh em sẽ gặp trường hợp không thực hiện được hai phím tắt này khi thiết kế bản vẽ trong Cad. Với trường hợp này thường có những lý do
như sau: Thứ nhất: Phím nóng này đang được dùng trên một ứng dụng nào đó đang hiện hành (có index lớn nhất). Phần mềm tra cứu tiếng anh chẳng hạn. ð Cách khắc phục: kiểm tra xem có phần mềm nào đang sử dụng phím nóng này không, nếu có thì tắt đi hoặc cài phím khác. Thứ hai: Tham số PICKFIRST đang bằng 0. Tùy chọn chọn gõ lệnh trước khi chọn đối tượng. ð
Cách khắc phục: chỉnh tham số Pickfirst sang giá trị bằng 1. Thứ ba: Xảy ra lỗi ở hệ thống Cache tạm thời của Windows (file lưu tạm khi ứng dụng hoạt động). Đây là nguyên nhân thường xảy ra nhất và cũng là trường hợp xử lý mất thời gian nhất nên anh em cần chú ý các bước sau: + Khởi động lại máy, đợi 3 phút, không được mở bất kỳ ứng dụng nào. Xem thêm: Bí Quyết
Chơi Keno Giúp Bạn Kiếm Tiền Nặng Ví, Những Kinh Nghiệm “Bỏ Túi” Của Dân Chơi Keno + Mở Run bằng tổ hợp phím Window + R. + Gõ “%TEMP%” để mở thư mục tạm của Windows + Ctrl + A chọn hết các file và Shift + Delete để xóa hết các đối tượng trong thư mục Temp. + Restart lại máy, sau đó xem kết quả. Trường hợp bất đắc dĩ anh em có thể tải lại reset Autocad về
mặc định hoặc cài lại phần mềm nếu cần thiết. Lỗi không copy được trong Cad “copy to clipboard failed” Nếu anh em gặp phải lỗi này thì có thể nguyên nhân do các đối tượng không tương thích với Autocad. Khi được import vào Autocad, do không nhận dạng được, Autocad sẽ gán cho chúng thành đối tượng Proxy, nói cách khác là kẻ mạo danh. Các đối tượng này thường gây
xung đột trên bản vẽ làm tăng dung lượng và gây lag. Chỉ cần loại bỏ được Proxy Objects là sẽ giải quyết được vấn đề này. Cách 1: Tìm và xóa đi layout bị lỗi. Cách 2: Recover lại File bị lỗi. Bằng cách nhập lệnh Recover, chọn đến file bị lỗi. Cách 3: Mở một file cad mới (acadiso.dwt). Sau đó insert bản vẽ bị lỗi vào. Cách 4: Khắc phục hạn chế nếu bản vẽ có nhiều Layouts, hãy
lưu file về định dạng *.dxf . Lưu ý quan trọng : Phiên bản R12/LT2 DXF. Mình nghĩ bạn sẽ thích cách này ^^. (Đừng quên back up lại file nhé, vì nhiều khả năng layouts sẽ bị xóa). Mở file dxf vừa lưu, và lưu về định dạng dwg trở lại. Xem thêm: https m facebook com confirmemail php soft hjk Trên đây là những trường hợp lỗi khiến bạn không thể copy trong Cad. Hãy nghiên cứu
thật kỹ để có thể xử lý ngay nếu anh em gặp phải một trong những trường hợp này nhé. Có gì thắc mắc hãy liên hệ với Bảo Hộ Namtrung Safety để được giải đáp.
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