
Zapraszamy do programu AlfaCAD4Win.

Celem tego krótkiego przewodnika „Najpierw najważniejsze” jest przedstawienie programu 
AlfaCAD i dostarczenie bardzo podstawowych informacji o interfejsie, szczegółach menu i 
najważniejszych skrótach klawiszowych potrzebnych do rozpoczęcia pracy z AlfaCADem.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z .AlfaCAD Podręcznik
użytkownika

Zaczynajmy...

Naciśnij {Enter} lub lewy przycisk myszki ({LMB}), aby otworzyć główne menu.

Naciśnij „Klucz”, aby uzyskać szybki dostęp do funkcji.

Przesuń kursor do pozycji menu i poczekaj 2 sekundy aby zobaczyć wskazówkę.

Do poruszania się po menu można używać myszki, kółka myszki lub klawiszy
strzałek w górę lub w dół. Naciśnij lewy klawisz myszki ({LMB})  lub {Enter},
aby wybrać opcję menu, lub prawy klawisz myszki ({RMB}) lub {Esc}, aby
opuścić menu. Jeśli pamiętasz „Klucz” menu, użyj go. Na przykład, zamiast
otwierać menu do rysowania linii, po prostu naciśnij sekwencję klawiszy: {R} {L}
(co oznacza “Rysuj” “Lina”). W kluczach zwykle nie jest rozróżniana wielkość liter, możesz tego użyć {r} {l}.

Naciśnij {Spację} lub {Ins} (nie na klawiaturze numerycznej) lub
środkowy przycisk myszy ({MMB}), aby w dowolnym momencie
uzyskać dostęp do menu pomocniczego, z wieloma opcjami, w
tym menu kontekstowym specyficznymi dla poprzednio wybranej
funkcji.

Na przykład, dla „Rysuj” “Okrąg”, menu kontekstowe „Okrąg”
pojawia się w menu pomocniczym.

Menu kontekstowe zawiera opcje specyficzne dla funkcji, np.
wszystkie możliwe metody geometrycznego konstruowania i
pozycjonowania okręgu.

Jeśli w menu pomocniczym po wybraniu funkcji pojawią się 
dwie identyczne litery skrótu (np. Dla „Rysuj” „Polilinia”), 
więc obie opcje „Punkt” i „Polilinia” są dostępne za pomocą 
tego samego skrótu, użyj myszki aby wybrać właściwą, lub 
wielkiej litery (wciskaj „Shift” kiedy naciskasz klawisz 
skrótu, np. {P} lub przełączaj klawisz {Caps Lock}) jeżeli 
chcesz wybrać pierwszą z funkcji.

Zasada wyboru jest więc prosta: gdy używasz małych liter, 
skróty klawiszowe są wyszukiwane od ostatniej opcji menu 
wstecz, a gdy używasz wielkich liter, skróty klawiszowe są 
wyszukiwane od pierwszej opcji menu.
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Aby uwolnić mysz „uwięzioną” w oknie rysunku AlfaCAD, naciśnij {Ctrl-Ins} lub {Ctrl-Del} lub {Ins} na 
klawiaturze numerycznej lub {F11}. Po zwolnieniu myszy możesz kliknąć dowolną inną aplikację na pasku zadań lub
pulpicie. Aby ponownie “uwięzić” mysz w oknie rysunku AlfaCAD i skorzystać z funkcji automatycznego 
panoramowania, naciśnij ponownie jeden z tych klawiszy. 

Pulpit AlfaCAD jest inicjalizowany jako (niemal) pełne okno, więc zajmuje cały ekran z wyjątkiem paska zadań. Jeśli 
chcesz zmienić to ustawienie (zwłaszcza gdy pracujesz z wieloma oknami AlfaCADa (rysunkami)), wybierz funkcję 
„Opcje” „Ustawienia okna” „rozszerz okno” lub po prostu naciśnij klawisze {Ctrl-Home}.

Ramka konturowa pojawia się na wierzchu pulpitu AlfaCAD, umożliwiając rozciągnięcie jej w każdym kierunku i 
przesuwanie na ekranie (przeciąganie za nagłówek), aby uzyskać żądaną pozycję. Następnie naciśnij przycisk „OK” w 
środku ramki aby zaakceprtować lub „Esc”, aby wyjść z funkcji bez żadnych zmian.

Jeśli nowy rozmiar i pozycja zostaną zaakceptowane przez 
naciśnięcie przycisku „OK”, pulpit zostanie odświeżony, ale 
wpłynie to tylko na pulpit w bieżącej sesji. Aby trwale zapisać 
ustawienia okna, wybierz „Opcje” „Zapisz ustawienia okna”.

Każde nowo otwarte okno w bieżącej lub kolejnej sesji 
programu AlfaCAD otrzyma zapisane parametry, o ile rozmiar 
ekranu lub jego rozdzielczość nie ulegną zmianie. W każdym 
przypadku, jeśli zapisane parametry spowodują w następnej 
sesji umieszczone okna poza granicami ekranu, okno zostanie 
zmodyfikowana tak aby nie pozostać w granicach ekranu. 
Kiedy okno pulpitu AlfaCAD zostało zmodyfikowane, można 
łatwo wrócić do poprzedniego ustawienia, używając funkcji 
„Opcje” „Ustawienia okna” „przywróć ostatnie” lub rozszerzyć
okno w poziomie, w pionie lub po przekątnej za pomocą 
odpowiedniej opcji menu „Ustawienia okna”.

Menu „Punkt” zawiera wszystkie opcje lokalizacji punktu podczas 
rysowania lub edycji obiektów. Każda z opcji jest również łatwo 
dostępna za pomocą klawiszy bezpośrednich, gdy ma zastosowanie 
lokalizacja punktu. Klawisze {K}, {B}, {S} itd., identyczne z 
klawiszami podpowiadanymi w menu, inicjalizują celownik. 



Menu „Ekran” umożliwia zmianę widoku rysunku, zapisywanie
i przywracanie widoku, odświeżanie rysunku, powiększanie i
pomniejszanie oraz wiele innych. 

Menu „parAmetry” zawiera wiele opcji, w tym wyboru koloru, 
szerokości i typu linii, rozmiaru i kroku kursora, gęstości i 
widoczności siatki oraz wiele innych.

Opcja „Warstwy” otwiera okno dialogowe konfiguracji warstw.

Menu „Miara” pozwala odczytać współrzędne punktu, zmierzyć 
odległość lub kąt, skorzystać z kalkulatora lub wyświetlić listę 
parametrów obiektów oraz zapisać je w schowku.



Podczas rysowania obiektów instrukcje są widoczne w lewym 
górnym rogu pulpitu. Na przykład, podczas rysowania łuku, 
każdy krok w ramach wybranej opcji łuku jest podpowiadany. 
Cały czas wyświetlany jest bieżący kolor, numer warstwy, 
nazwa i atrybuty (widoczność, możliwość edycji i lokalizacja), 
krok wskaźnika lub ortogonalność.

W trybie ortogonalnym linia rysowania jest zawsze równoległa 
do osi X lub Y globalnego lub lokalnego układu 
współrzędnych. Wyświetlana jest szerokość i typ linii oraz 
długość głównej gałęzi. W prawym górnym rogu widoczne są 
współrzędne kursora (wskaźnika).

Naciskając klawisz {Tab} możesz edytować długość aktualnie 
rozciąganego odcinka linii, naciskając ponownie {Tab} możesz
edytować współrzędne wskaźnika, aby wskazać np. koniec 
linii. W niektórych funkcjach mogą istnieć różne parametry do 
edycji, np. liczba boków wielokąta foremnego.

Tryb ortogonalny i nieortogonalny można przełączać za pomocą klawiszy {F8} lub {Ctrl-Q}. W trybie 
nieortogonalnym linię (lub dowolny inny obiekt) można rysować swobodnie pod dowolnym kątem do osi globalnego 
lub lokalnego układu współrzędnych. Wyświetlana jest długość rozciągniętego odcinka linii i jego kąt względem osi X 
układu globalnego lub lokalnego, a także współrzędne wskaźnika. Współrzędne są wyświetlane w systemie globalnym 
lub lokalnym. Wciśnięcie klawisza {Tab} pozwala na edycję długości i kąta (obie zmienne powinny być oddzielone 
średnikiem) oraz współrzędnych wskaźnika.

Podczas tworzenia nowego obiektu zawsze dostępne jest menu pomocnicze do zmiany koloru, szerokości lub typu linii,
warstwy i innych parametrów. Istnieje wiele klawiszy funkcyjnych (skrótów klawiszowych) przyspieszających proces 
rysowania, np. funkcja pobierania koloru, szerokości, rodzaju linii lub warstwy z innego obiektu w celu zmiany 
ustawienia aktualnie rysowanego obiektu i wielu innych.

Wszystkie skróty klawisze są pogrupowane w logiczne sekcje. Aby zapamiętać te klawisze, przydatna może być 
funkcja „Pomoc”. Naciśnięcie klawisza {F1} lub {F12} otwiera przewijane menu z ponad 70 klawiszami skrótów. 
Wskazówki są wyświetlane natychmiast po ustawieniu kursora nad każdą opcją menu, bez czekania.



Po wybraniu dowolnej pozycji z menu program próbuje (jeśli to
możliwe) zademonstrować, jak działa ta funkcja. Nie każda opcja jest
zawsze dostępna. Aby zademonstrować lokalizację punktu, używając
{Shift-F2} .... {Shift-F10} lub alternatywnie po prostu {K}, {B}, {S},
{P}, {C}, {R}. {T} , {N}, {U}, musisz wcześniej zainicjować funkcję
rysowania, edycji lub funkcję blokową, w której ma zastosowanie
lokalizacja punktu. 

W funkcji „Parametry” menu głównego można wybrać lokalny układ
współrzędnych, wskazując lub edytując punkt początkowy i kąt
względem układu globalnego. W lewym dolnym rogu widoczny jest
czerwony symbol współrzędnych dla układu lokalnego, wskazujący kąt.

W przypadku wybrania układu współrzędnych 
geodezyjnych (w odróżnieniu do układu 
kartezjańskiego) osie X i Y są zamienione, a 
współrzędne punktów są wyświetlane w kolorze 
cyjanowym. Również czerwony wskaźnik 
pokazuje zamienione osie.



Gdy ma zastosowanie lokalizacja punktu (rysowanie, edycja,
funkcje blokowe) i wybrana jest dowolna metoda lokalizacji,
wskaźnik jest zastępowany celownikiem z kwadratową ramką,
której rozmiar można zmienić za pomocą klawiszy {PgUp} i
{PgDn}. Ramka służy do lokalizacji określonego punktu, który
należy uchwycić wewnątrz ramki.

W funkcjach edycji istnieją 3 metody wyboru obiektu lub 
obiektów. 

1. Bezpośrednie uchwycenie pojedynczego obiektu za pomocą 
ramki celownika 

2. Wybór „Okno”, gdzie cały obiekt musi zostać przechwycony
przez ramkę okna, aby „Dodać” do grupy obiektów do edycji 

3. Zaznaczenie „cross”, gdzie wystarczy, gdy jakaś część
obiektu jest przechwycona przez ramkę okna, aby dodać do
grupy obiektów do edycji.  Aby zmienić „okno” na „cross” i
odwrotnie, naciśnij klawisz {F9}. 

Jeśli w oknie dodano zbyt wiele lub niewłaściwy obiekt, część z
nich można wykluczyć w trybie „Usuń”. Aby zmienić tryb
„Dodaj” na „Usuń” i odwrotnie naciśnij klawisz {F10}.



Aby skonfigurować pulpit AlfaCAD, użyj funkcji „Opcje” w menu głównym.

Wybierz „Konfiguracja pulpituj”, aby skonfigurować kolory.

Wybierz „Czcionka”, aby wybrać rodzaj i rozmiar czcionki na pulpicie, jeśli 
uważasz, że aktualna czcionka nie jest odpowiednia do rozmiaru monitora lub 
jego rozdzielczości.

Wszystkie menu i okna dialogowe zostaną przeskalowane do wielkości nowej 
czcionki.

Wybierz „Tło pulpitu”, aby zmienić wzór tła pulpit biurka AlfaCAD.

Wzór wypełnia przestrzeń na pulpicie nie zajmowaną przez bieżący rysunek, 
przedstawioną w małej skali.



Pulpit jest również przydatny w funkcji „Dysk” „pokaż Biurko”, gdy otwarte jest więcej niż jedno okno programu 
AlfaCAD. Wszystkie otwarte rysunki są widoczne na biurku. Klikając jeden z nich, uaktywnisz edycje tego rysunku. 
Każdy rysunek jest dostępny w ten sposób z dowolnego okna programu AlfaCAD. Każde okno AlfaCAD działa jako 
oddzielny proces. 

Licencja
Nielicencjonowana kopia programu AlfaCAD działa w trybie „demo”. Nie ma znaczącej różnicy między „wersją demonstracyjną” a
licencjonowaną kopią, z wyjątkiem „znaku wodnego”, który jest drukowany lub umieszczany na obrazie zapisanym w pliku, 
pośrodku całego rysunku, okna lub arkusza drukowania.
Program jest aktywnie rozwijany i utrzymywany. Jest to dzieło autora i jako takie powinno być wynagradzane.
Kupując program, uzyskasz następujące korzyści:
- brak znaków wodnych na wydrukach i zapisanych plikach graficznych
- kontakt z autorem przez e-mail lub media społecznościowe w celu zgłoszenia problemów i ich rozwiązania
- możliwość zasugerowania i ewentualnego uzyskania nowych funkcji lub opcji, których możesz potrzebować w swojej pracy
- pomoc w odzyskiwaniu plików rysunkó w przypadku problemów z załadowaniem uszkodzonych plików archiwum.
- stały dostęp do aktualizacji i poprawek
- satysfakcja z korzystania z licencjonowanego oprogramowania
- ewentualnie dostęp do kodu źródłowego, jeśli chciałbyś współpracować przy dalszym rozwoju
Po zakupie autor przesyła zaszyfrowany plik licencyjny, który należy zapisać w folderze startowym programu. Jego obecność jest 
wykrywana podczas działania programu, a następnie nazwa licencjobiorcy jest wyświetlana na tabliczce znamionowej AlfaCAD na 
starcie oraz w funkcji / Dysk // Info /.
Cena programu AlfaCAD nie jest wyższa niż cena dobrej książki. Licencja umożliwia zainstalowanie programu na tylu komputerach,
ilu używasz. To licencja osobista. Jeśli twój przyjaciel lub pracownik również używa AlfaCADa, kup go również dla niego, proszę.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z AlfaCAD Podręcznik użytkownika.

Autor życzy twórczej pracy z AlfaCADem.

W przypadku jakichkolwiek problemów z programem proszę o kontakt z autorem pod adresem e-mail:

author@alfacad.net
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