
AlfaCAD v. 1.1 Prawdziwie wielodokumentowa aplikacja
Kolejny kamień milowy w rozwoju AlfaCADa

To dobra wiadomość dla tych, którzy lubią lub muszą pracować z wieloma otwartymi rysunkami, 
kopiować bloki, teksty i inne elementy, a nawet całą zawartość rysunku, sprawdzać szczegóły 
jednego rysunku, aby zaprojektować coś na innym. Istnieje też kilka innych powodów, dla których 
wiele otwartych rysunków dostępnych do edycji w tym samym czasie przynosi duże korzyści w 
procesie projektowania. 

Do tej pory AlfaCAD posiadał funkcję otwierania wielu okien, a więc wielu dokumentów, jednak 
nie była to aplikacja wielodokumentowa, a aplikacja, którą można było klonować (ograniczoną 
liczbę razy), w taki sposób że każda instancja programu mogła otworzyć kolejną instancję, w której 
można było edytować inny rysunek. Ta funkcja nadal istnieje, jednak nie jest w żaden sposób 
obsługiwane przez funkcje AlfaCADa, a jedynie przez system operacyjny wyposażony w 
mechanizm pozwalający na przełączanie pomiędzy aplikacjami. AlfaCAD jest powiadamiany o 
kolejnej otwartej instancji, ale nie obsługuje potomnych procesów. Zamiast tego AlfaCAD od wersji
1.1 w pełni obsługuje wiele otwartych dokumentów, wykorzystując własny wewnętrzny pulpit do 
przełączania pomiędzy otwartymi rysunkami, jak na poniższym obrazku. Od teraz pulpit AlfaCADa
jest współdzielony między wszystkimi otwartymi rysunkami, tak jak wcześniej był współdzielony 
pomiędzy otwartymi instancjami AlfaCADa. Zamiast otwierać wiele instancji programu, jedyna 
kopia AlfaCAD pozwala na edycję wielu rysunków w tym samym czasie. Jest to sposób szybszy, 
wymaga o wiele mniej zasobów i jest stabilny. 

Podczas gdy jeden rysunek jest edytowany w AlfaCAD, w menu Dysk funkcja nowe Okno 
pozwala otworzyć inny rysunek w 3 możliwych opcjach, jak pokazano na poniższych ilustracjach: 
– Nowy rysunek w nowym oknie
– nowy z Prototypu w nowym oknie
– Otwórz rysunek w nowym oknie 
Funkcje te są prawie identyczne z funkcjami Dysk - Otwórz rysunek i Dysk - Nowy rysunek z 
opcjami Nowy rysunek i nowy z Prototypu z tą różnicą, że aktualnie edytowany rysunek nie jest 
zamykany, niezależnie od tego, czy po zmianie jest zapisany, czy nie, pozostaje on w pamięci, 
natomiast inny rysunek jest otwierany równolegle lub pusty (na podstawie szablonu domyślnego) 
lub pobrany z wybranego rysunku prototypu lub wczytany z pliku, a następnie jest wyświetlany na 
pulpicie, gotowy do dalszej edycji. 



Za pomocą tej funkcji można otworzyć jednocześnie do 16 rysunków (każdy program ma jakieś 
ograniczenia, więc autor zdecydował się ograniczyć tę liczbę do rozsądnych 16 plików; 
doświadczenia pokaże czy ta liczba nie jest zbyt mała i czy nie będzie potrzeby zwiększyć jej w 
przyszłości). AlfaCAD przydziela segment pamięci dla załadowania i rozwijania rysunku podczas 
procesu edycji. W niektórych przypadkach ilość pamięci przydzielonej do rysowania może być 
znaczna, zwłaszcza gdy zaangażowane są obiekty bitmapowe (mapy, duże obrazy). AlfaCAD 
dynamicznie rezerwuje i zwalnia te zasoby. 

Po otwarciu nowego, pustego rysunku, w funkcji 
Dysk – Wcześniejsze rysunki zawsze można
wybrać i wczytać wcześniej edytowany plik. 
Wybranie opcji nowy z Prototypu w nowym
oknie lub Otwórz rysunek w nowym oknie
otwiera eksplorator plików, aby wybrać prototyp
nowego rysunku lub wczytać istniejący rysunek. 

Gdy w AlfaCAD otwartych jest wiele rysunków, istnieje łatwy dostęp do 
każdego z nich w funkcji Dysk – pokaż Biurko. Po wybraniu tej funkcji 
widok aktualnie edytowanego rysunku zmniejsza się do połowy pulpitu, a 
na drugiej połowie biurka wyświetlane są miniatury wszystkich otwartych 
rysunków oczekujących na wybranie jednego z nich lub wciśnięcie {Esc} 
lub prawego przycisku myszy lub przycisku z obrazem Wyjście w prawym
dolnym rogu biurka (jak na obrazku na pierwszej stronie). 
Zmodyfikowane (zmienione) rysunki są oznaczone nazwą rysunku w 
kolorze niebieskim, natomiast niezmienione rysunki pozostają opisane w 
kolorze czarnym, jak pokazano na poniższym obrazku. 



Po otwarciu pojedynczego rysunku, w funkcji 
Koniec głównego menu, aby wyjść z programu 
AlfaCAD, sprawdzane jest, czy rysunek był 
edytowany, ale nie został jeszcze zapisany. Jeśli 
tak, przed wyjściem pojawi się komunikat, jak 
na obrazku poniżej, z prośbą o zapisanie 
rysunku, pominięcie zapisu lub pominięcie 
wyjścia (opuszczenie funkcji). Gdy otwartych 
jest wiele dokumentów, w menu głównym 
pojawia się dodatkowa pozycja zamknij Okno 
(„Okno” rozumiane jako rysunek) . Obowiązują
takie same zasady jak dla pojedynczego 
dokumentu z funkcją Koniec z tą różnicą, że po
zamknięciu okna (rysunku), niezależnie od tego
czy został zapisany czy nie, program nie kończy
się, zamiast tego przechodzi do innego 
otwartego rysunku, następnego w kolejce. Jeśli 
więc rysunek 5 został zamknięty, na pulpicie 
pojawi się rysunek nr 6, jeśli istnieje. Jeśli 
ostatnio wczytany rysunek zostanie zamknięty, 
pojawi się pierwszy rysunek. 

Jeżeli aktualnie edytowany rysunek nie jest 
zapisany a w oknie komunikatu wybrana jest 
opcja wyjścia z funkcji, rysunek pozostaje 
otwarty do dalszej edycji. Nie ma potrzeby 
zapisywania pojedynczo wszystkich 
edytowanych rysunków, gdy były edytowane 
równolegle, jednak dobrą praktyką jest 
zapisywanie ich od czasu do czasu ze 
względów bezpieczeństwa, aby uniknąć strat 
gdy wydarzy się coś złego. 



W obecnej wersji programu automatyczny zapis kopii pliku  jest 
wykonywany dla aktualnie edytowanego rysunku, a nie dla wszystkich 
otwartych rysunków. Gdy otwartych jest wiele rysunków i wybrana jest 
funkcja Koniec menu głównego, przed wyjściem z programu sprawdzane 
jest, czy wszystkie otwarte rysunki zostały zapisane gdy zostały 
zmodyfikowane w bieżącej sesji programu lub od czasu ostatniego zapisu.
Jeśli co najmniej jeden z nich nie jest zapisany, okno komunikatu pojawia 
się podobnie jak w funkcji Koniec przy pojedynczym rysunkiem, ale tym 
razem oczekuje wyboru zapisu wszystkich zmienionych rysunków, 
pominięcia wszystkich zmian lub wyjścia z funkcji. Jeśli wybrany 
zostanie zapis, wszystkie niezapisane rysunki będą pojawiać się na 
ekranie jeden po drugim, a następnie zostaną automatycznie zapisane. 
Pominięcie funkcji powoduje powrót do edycji bieżącego rysunku. 

Po zapisaniu wszystkich rysunków lub pominięciu zapisu wszystkich zmienionych rysunków, 
program wyświetla okno z komunikatem, aby dać możliwość wyjścia z programu lub opuszczenia 
funkcji w przypadku zmiany decyzji. Jeśli wyjście zostało pominięte, wszystkie otwarte rysunki 
pozostają w pamięci, zapisane lub nie, w zależności od wyboru w poprzednio wyświetlonym oknie. 

Okna komunikatu potwierdzenia wyjścia dla pojedynczego i wielu otwartych rysunków są 
identyczne. 
Kilka instancji AlfaCAD może być otwartych jednocześnie, a każda z nich ma własny pulpit 
umożliwiający równoległe otwieranie do 16 rysunków. Wiele instancji AlfaCAD ma przewagę tylko
wtedy, gdy używana jest wersja 32-bitowa w 64-bitowym systemie Windows. 32-bitowa aplikacja 
może przydzielić do 3 GB RAM w systemie 32-bitowym (jeśli system uruchamia się z 
przełącznikiem /3GB) lub 4 GB RAM w 64-bitowym systemie Windows. Gdy dostępna była tylko 
32-bitowa wersja AlfaCAD, pulpit był współdzielony między instancjami, aby wykorzystać więcej 
zasobów pamięci (w przypadku dużych rysunków, w których zaangażowane są mapy lub bardzo 
duże obrazy, aby przyspieszyć wszystkie operacje na ekranie, obrazy są buforowane na wirtualnym 
ekranie które mogą przydzielić całą dostępną pamięć). 64-bitowa wersja AlfaCAD nie ma takiego 
ograniczenia, można wykorzystać całą zainstalowan pamięć systemową  niezajętą przez inne 
aplikacje, a jej wielkość może sięgać 8 TB (8000 GB). Nie ma powodu, aby uruchamiać więcej niż 
jedną instancję programu. Każda instancja musi załadować wszystkie niezbędne zasoby, w tym 
czcionki, wirtualne ekrany i wiele innych. 



Jeżeli z jakichś powodów uruchomionych jest wiele instancji AlfaCADa to dostęp do każdej z nich 
jest z paska zadań na pulpicie Windows, po zwolnieniu kursora myszy z aktualnie edytowanego 
rysunku, naciśnięciu klawisza Ins lub F11, jak na poniższych obrazkach. 

Szczegóły zarządzania pamięcią 

Każdy rysunek jest wczytywany do fragmentu pamięci przydzielonego do przechowywania danych 
rysunku podczas jego wczytywania i edycji. Wielkość danych rysunku może się znacznie 
zwiększyć, AlfaCAD nie jest w stanie przewidzieć, jak dalece wielkość danych rysunku może 
wzrosnąć. Po wczytaniu nowego rysunku, pierwszego lub kolejnego w nowym oknie, fragment 
pamięci o wielkości ustawionej w pliku ALFACAD.INI w sekcji [Katalog], zmienna: 
Wielkosc Pamieci Rysunku=640000 ; [KB] jest alokowana, jeśli to możliwe, to znaczy – jeśli 
znaleziony zostanie wolny segment pamięci o wielkości nie mniejszej niż zadana wartość Jeśli nie, 
rozmiar ten jest zmniejszany do aktualnie dostępnej wolnej pamięci. W rzeczywistości współczesny
komputer PC posiada zwykle dużo pamięci RAM. Ilość wolnej pamięci jest zwykle znacznie  
większa w 64-bitowym systemie operacyjnym, gdzie wykorzystanie pamięci nie jest ograniczone 
do 4 GB, czyli wielkości granicznej dla 32-bitowego systemu operacyjnego. Jednak wszystkie 
zasoby, nieważne jak duże, wyczerpują się, szczególnie gdy równolegle uruchamianych jest wiele 
aplikacji. Musimy też jakoś ograniczyć apetyt AlfaCADa na pamięć. 

Pliki rysunków AlfaCAD są wysoce zoptymalizowane dla zminimalizowania ich rozmiaru. Dotyczy
to również zużycia pamięci po załadowaniu, bowiem rysunek w pliku przechowywany jest w 
identycznej postaci w jakiej ładowany jest do pamięci w celu prezentacji i dalszej edycji . Jeśli 
rysunek zawiera wyłącznie prymitywy (obiekty) wektorowe, rysunki są naprawdę niewielkie, 
zwykle nie przekraczają kilku MB (kilka tysięcy KB) aczkolwiek mogą też zajmować setki MB 



(przykladem jest London.alf w folderze Przyklady/Mapa Londynu). Rysunki z wstawionymi 
mapami, zeskanowanymi podkładami geodezyjnymi, zdjęciami lub innymi dużymi mapami 
bitowymi mogą zajmować znacznie więcej miejsca. Co więcej, dla takich rysunków z bitmapą lub 
wieloma bitmapami, aby procedury przerysowywane całego obrazu działały wystarczająco szybko 
podczas wielu operacji edycyjnych, panoramowania ekranu, zmiany skali prezentacji itp., AlfaCAD
próbuje przydzielić dodatkową pamięć do przechowywania wirtualnego ekranu na każdym to w 
ustawionej skali i w zadanej dokładności rzutowana jest cały obraz mapy. Korzystanie z tej 
własności jest wysoce zalecane, szczególnie w przypadku dużych obrazów, ale można tę  własność 
wyłączyć w menu pomocniczym pArametry → buForowanie bitmap, aby nie zajmować tak dużo
pamięci podczas gdy wiele innych rysunków jest otwartych, a program uruchamiany jest w 
systemie z pamięcią RAM o ograniczonej wielkości. Wyłączenie tej funkcji spowalnia operacje 
przerysowywania obrazu, ale jest to konieczne tylko w bardzo rzadkich sytuacjach. 
Aktualnie przydzielony fragment pamięci do rysunku jest widoczny w funkcji Dysk → 
Informacje. Na pierwszej pozycji pokazywana jest wielkość pamięci dla bieżącego rysunku wraz z 
domyślną wielkością pamięci dla rysunku. Domyślny rozmiar jest zwykle równy rozmiarowi 
pamięci bieżącego rysunku, z wyjątkiem sytuacji, gdy AlfaCAD nie może przydzielić domyślnego 
rozmiaru pamięci RAM. Domyślna wartość rozmiaru jest pobierana z pliku konfiguracyjnego na 
początku programu, ale można ją zmienić podczas sesji AlfaCADa, aby powiększyć lub ograniczyć 
ten rozmiar dla następnego otwartego rysunku. Nie ma możliwości zmiany tego rozmiaru dla 
bieżącego rysunku, a zmiana dotyczy jedynie wartości domyślnej, natomiast zamknięcie i ponowne 
otwarcie rysunku po zmianie wartości domyślnej przyniesie efekt w rozmiarze przydzielonej 
pamięci dla bieżącego rysunku. Aby zmienić domyślną wartość wybierz pierwszą pozycję z menu 
Dysk → Informacje, a następnie wprowadź nową wartość w KB, jak w poniższym przykładzie: 

W efekcie tej zmiany otrzymasz nową wartość domyślną. Każdemu nowo otwartemu w tej sesji 
AlfaCADa rysunkowi zostanie przydzielona pamięć o nowo zadanej wielkościi, jeśli będzie to 
możliwe z uwagi na dostępne zasoby systemu. 

Aby zmienić domyślną wartość maksymalnej pamięci do rysowania dla następnych sesji AlfaCAD, 
zmień tę wartość w pliku konfiguracyjnym, na przykład: 
Wielkosc Pamieci Rysunku=320000 ; [KB] 
Istnieje kilka innych parametrów kontrolujących zajętość pamięci, takich jak: Bufor makra, Bufor 
Wydruku, Bufor Obrazu. W nowej wersji, nawet jeśli edytowanych jest w tym samym czasie do 16 
rysunków, wszystkie te dodatkowe zasoby niezbędne do przetwarzania tekstów, w tym czcionek 
TrueType, drukowania na drukarce lub zapisywania w pliku w formacie obrazu, przydzielane są 
tylko raz. Po wyjściu z AlfaCADa cała przydzielona pamięć jest zwracana do systemu. 
Proszę rozsądnie zarządzać zajętością pamięci przez AlfaCAD. 
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