
AlfaCadPL4Win z czcionkami TrueType

Celem tej krótkiej wiadomości jest dostarczenie podstawowych informacji o najnowszych zmianach 
i ulepszeniach programu oraz o tym, jak z nich korzystać, aby usprawnić swoją pracę i zwiększyć 
ogólną efektywność korzystania z AlfaCADa. 

/do ilustracji tekstu wykorzystano okna dialogowe angielskiej wersji programu/

Czcionki TrueType.

To dobra wiadomość dla każdego, komu zależy na wysokiej jakości rysunków, a zwłaszcza ich 
wydruków. Czcionki TrueType zostały zaimplementowane w AlfaCAD zarówno w interfejsie 
graficznym (w menu i oknach dialogowych), jak i na rysunkach. Czcionki TrueType są teraz 
dostępne na równi z czcionkami wektorowymi, zaimplementowanymi w poprzedniej wersji 
programu, a ostatnio również zoptymalizowanymi pod kątem przyspieszenia operacji graficznych. 

Pakiet AlfaCAD zawiera czcionki wektorowe w formacie AFF oraz czcionki CHR starszego 
formatu (niskiej jakości, zaimplementowane dawno temu, pozostawione tylko dla zgodności z 
rysunkami archiwalnymi wykonanymi w programach AlfCAD-Pro i Aster-CAD).
W nowej wersji można używać wszystkich czcionek dostępnych w systemie Windows (zwykle w 
folderze \Windows\Fonts ), zarówno jako czcionki interfejsu użytkownika, jak i czcionek tekstów 
umieszczanych na rysunkach, identycznie jak czcionek wektorowych. Co więcej, można używać 
dowolnych czcionek TTF, na przykład pobranych z takich stron jak https://www.101freefonts.com 
lub www.ultimatefontdownload.com i innych. Jest uzasadnione aby na rysunkach technicznych 
unikać kakofonii czcionek, a raczej używać jednego lub co najwyżej kilku ich wzorów, zwłaszcza 
tych wyglądających bardziej „technicznie”. Dlatego w podstawowym ustawieniu czcionek 
AlfaCAD (w pliku ALFACADPL.INI) wybranych jest tylko kilka czcionek TTF, głównie 
przydatnych do rysunków technicznych. Jednak w dowolnym momencie można dodać nową 
czcionkę a kiedy raz zostanie ona użyta w rysunku, ponowna edycja tego rysunku spowoduje 
wczytanie tej czcionki, nawet jeśli nie jest ona uwzględniona w podstawowej konfiguracji.
W dalszej części tego komunikatu będzie więcej o korzystaniu z czcionek TrueType. Warto tylko 
wspomnieć, że oprócz wysokiej jakości czcionek TrueType zaimplementowanych na ekranie, na 
wydrukach zaimplementowano znacznie wyższej jakości czcionki TrueType, zarówno przy 



wydruku bezpośrednio na drukarce, jak i
przy zapisie w plikach graficznych w kilku
formatach jak również w dokumentach
PDF. 

Interfejs użytkownika

Czcionkę TrueType pulpitu, a także 
wysokość i współczynnik szerokości 
czcionki można zmienić w funkcji 
Czcionka w menu Opcje. Wskazując na 
funkcję Czcionka i czekając na 
wskazówkę 2 sekundy, dowiesz się, jaka 
czcionka jest aktualnie zainstalowana. 

Te same informacje
znajdują się w 
okienku 
podpowiedzi dla 
wysokości i 
współczynnika 
szerokości.
Wysokość można 
wybrać z zakresu 
12 pxl (pewnie zbyt
mała) do 30 pxl 
(pewnie zbyt duża).
Zalecana wysokość 
to 17 do 24 pxl, 
więc 21 wydaje się 
być najlepszym 
wyborem, choć 
wybór ten zależy od
wielkości i 
rozdzielczości 
ekranu.
Styl czcionki 
można dowolnie 
wybierać spośród 
wszystkich 
czcionek Windows, 
tak jak na 
przykładzie, gdzie 
zastosowano 
fantazyjny styl 
czcionki. 
Domyślnie 
instalowany jest 
DejaVuSans.ttf 
(darmowy styl 
czcionki 
dostarczany z 
AlfaCADem). 



Wszystkie menu, okna dialogowe i pola 
edycyjne używają aktywnej czcionki. Okna
dialogowe są skalowane w zależności od 
wysokości i szerokości znaków. Na 
obrazach poniżej czcionka 21 pxl, 
następnie najmniejsza (12 pxl) i niemal 
największa (28pxl) gdzie okno dialogowe 
drukowania zajmującej prawie cały ekran 
notebooka, 
Proszę używać tych ustawień rozsądnie. 





W funkcji Rysuj Tekst, w menu pomocniczym (zaraz po wpisaniu tekstu) pojawia się podmenu 
Tekst, w którym jedną z opcji jest Czcionka. W nowej wersji wszystkie czcionki (wektorowe i 
TrueType) są pokazane tak jak wyglądają, a jako próbka rysowana jest nazwa czcionki.
Czcionki TTF dla odróżnienia wyświetlane są kolorze ciemnoniebieskim. Po przewinięciu do końca
menu, pojawia się opcja „dodaj nową czcionkę”. 

Menu Czcionka jest również 
wyświetlane w dwóch innych menu,
Wymiarowanie - Parametry (po 
zainicjowaniu wymiarowania) oraz 
Parametry - Sektory (głównie 
używanych na schematach 
elektrycznych). 



Wszystkie trzy style czcionek 
(tekstu, wymiarowania i 
numerowania sektorów) są 
zapisywane w każdym rysunku 
indiwidualnie i przywracane po 
rozpoczęciu ponownej edycji 
rysunku. 

(Wymiarowanie - Parametry)

(Parametry - Strefy)

Wszystkie czcionki wczytane do AlfaCAD przy starcie 
programu są zadeklarowane w grupie [Czcionki] w pliku 
konfiguracyjnym ALFACADPL.INI.
Oto jego fragment:
[Czcionki] 
AFF=FONTS\AFF\STANDARD.AFF  ,0.1  ,txt 1.0    ;
AFF=FONTS\AFF\SIMPLEX.AFF  ,0.1  ,txt 1.0    ;
AFF=FONTS\AFF\ISO.AFF  ,0.1  ,txt 1.0    ;
TTF=Arial.ttf , 0.075, arial.ttf 1.0 ;
TTF=Calibri.ttf, 0.075, Calibri.ttf 1.0 ;
TTF=Verdana.ttf, 0.075, Verdana.ttf 1.0 ;
TTF=Georgia.ttf, 0.075, Georgia.ttf 1.0 ;
TTF=Times.ttf, 0.075, Times.ttf 1.0 ;
TTF=isocpeur.ttf, 0.075, isocpeur.ttf 1.0 ;
TTF=isocpeui.ttf, 0.075, isocpeui.ttf 1.0 ;
TTF=DejaVuSans.ttf, 0.075, DejaVuSans.ttf 1.0 ;
AFF=FONTS\AFF\ROMANS.AFF  ,0.1  ,txt 1.0    ;
AFF=FONTS\AFF\ROMANSI.AFF  ,0.05  ,txt 1.0    ;
AFF=FONTS\AFF\ROMANC.AFF  ,0.05  ,txt 1.0    ;
AFF=FONTS\AFF\ROMANCS.AFF  ,0.05  ,txt 1.0    ;
AFF=FONTS\AFF\ROMAND.AFF  ,0.05  ,txt 1.0    ;
AFF=FONTS\AFF\ROMANT.AFF  ,0.05  ,txt 1.0    ;
AFF=FONTS\AFF\ROMANP.AFF  ,0.05  ,txt 1.0    ;
itd. …............



W razie potrzeby można dodać nową czcionkę TTF wybierając opcję „dodaj nową czcionkę” w 
funkcji Rysuj Tekst, jak pokazano powyżej, lub w Edycja – zmień Własności, jak pokazano 
poniżej. 



W obu przypadkach otwierany jest folder Fonts (w domyślnym folderze Windows) oferujący 
dowolną czcionkę do wyboru.
Wczytana czcionka może być używana do końca sesji programu. Konfiguracja nie jest zmieniana w
pliku ALFACADPL.INI. Aby zawsze wczytywać nową czcionkę przy starcie programu, jej nazwę 
należy wpisać w pliku konfiguracyjnego w sekcji [Czcionki].
Proszę mieć na uwadze, że każda czcionka wczytana do AlfaCAD wymaga pewnych zasobów 
pamięci, więc zawsze istnieje ograniczenie liczby czcionek które można wczytać. Aby wykorzystać 
przyspieszenie rysowania tekstów na ekranie, czcionki muszą być załadowane do pamięci jedynie 
raz, używane i nigdy nie usuwane z pamięci, aż do końca sesji programu.
Nawet jeśli określony styl czcionki nie jest wczytany przy starcie programu, ale był używany w 
rysunku aktualnie załadowanym do AlfaCAD, czcionka ta również zostanie wczytana, więc rysunek
nigdy nie będzie wyglądał inaczej niż podczas jego tworzenia. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, 
gdy czcionka nie jest już dostępna z jakiegokolwiek powodu. Używanie typowych czcionek 
Windows TrueType raczej wyklucza taką sytuację.
Aby upewnić się, że rysunek można wydrukować za pomocą dowolnej usługi drukowania, w 
przypadki zapisu rysunku w postaci dokumentu PDF, wszystkie czcionki TrueType są również 
zapisywane w pliku dokumentu. Wszystkie teksty z czcionkami wektorowymi zapisywane są w 
dokumentach PDF jako zbiór lini, więc czcionki nie muszą być kopiowane do pliku. 
Domyślnie folder Fonts (zwykle C:\Windows\Fonts) posiada atrybut „System” i z tego powodu jest 
niewidoczny w Eksploratorze Windows, jak również byłby niewidoczny w AlfaCAD. Dlatego też 
podczas instalacji lub aktualizacji, program instalacyjny AlfaCAD próbuje zmienić atrybuty 
folderu, usuwając atrybut „System”, pozostawiając jednak nienaruszony atrybut „Read-only”, lub 
raczej ustawiając ten atrybut celowo. 
Jeśli po instalacji AlfaCAD nie pokaże tego folderu w funkcji „dodaj nową czcionkę”, otwórz okno 
poleceń (CMD) jako administrator i użyj polecenia: 
attrib -r -s c:\windows\fonts
(należy pamiętać, że lokalizacja folderu Fonts może być inna).

Kodowanie UTF-8

W nowej wersji AlfaCADa wprowadzono znormalizowane kodowanie UTF-8 wszystkich tekstów i 
parametrów. Po załadowaniu starszych rysunków, są one automatycznie konwertowane z systemu 
kodowania stosowanego w poprzedniej wersji, na system UTF-8. Ponowny zapis rysunku 
aktualizuje kodowanie usuwając konieczność ponownej konwersji w przyszłośsci.
Zaimplementowany UTF-8 jest jednak ograniczony do 2 bajtów spośród znaków wielobajtowych, 
co obejmuje wszystkie alfabety języków europejskich, w tym alfabet grecki, a także alfabet arabski 
(1920 znaków).  



Pełna implementacja wielobajtowego
UTF-8 (do 4 bajtów), obejmująca 
wszystkie znaki Unicode a więc 
większość skryptów (w praktyce – 
języków), będzie wykonana już 
wkrótce w kolejnej wersji AlfaCADa.

W Windows system kodowania UTF-
8 nie jest tak naprawdę 
zaimplementowany, na korzyść 
Unicode lub UTF-16, a obok niego 
nadal używane są strony kodowe 
znaków, o czym jeszcze będzie kilka  
informacj w dalszej części. 

Łatwo jest zmienić wygląd 
archiwalnych rysunków, jeśli 
czcionki wektorowe nie są tym, 
czego oczekujemy (zwłaszcza, gdy 
były używane starsze czcionki CHR).
Powyżej przykład dosyć starego 
rysunku z wykorzystaniem czcionek 
POLTECH,CHR. 
Wybierz Edycja – zmień 
Właściwości, następnie w menu 
pomocniczym wybierz Zmień 
następnie wszystkie Teksty lub lepiej
wszystkie Warstwy (w ten sposób 
zostanie wybrane wszystko, łącznie z
warstwami niewidocznymi). 

Po wybraniu obiektów (wybór obiektów jest sekwencyjny, wielokrotny), wróć do menu 
pomocniczego i wybierz opcję zmień Właściwość tak, jak jest to pokazane na obrazkach. 





W oknie dialogowym Zmiana Własności zaznacz Czcionka a następnie wybierz jedną z czcionek 
TTF z listy (są one łatwe do znalezienia, TTF jest zawsze niebieskie i oczywiście łatwe do 
rozpoznania dzięki jakości renderowanej czcionki). Jeśli lista nie zawiera czcionki którą lubisz, 
przewiń do ostatniej pozycji i wybierz „dodaj nową czcionkę". 
Gdy zaakceptujesz zmiany, zostaniesz poproszony o wybranie nowej czcionki z katalogu Fonts. 
Każda czcionka jest inna. Być może okazać się koniecznym ustawienie współczynnika szerokości 
czcionki aby zachować proprcje tekstów przy zmienionej proporcji czcionki.

Po kliknięciu OK rysunek otrzyma zupełnie nowy wygląd, jak na obrazku powyżej...

Układy klawiatury

W nowej wersji AlfaCAD dziedziczy klawiaturę z interfejsu Windows. Jeśli używasz wielu 
ustawień klawiatury (np. US, ENG, ESP, POL lub inny układ), wybierz go podczas wpisywania 
tekstu lub tekstu wielowierszowego, naciskając klawisz Windows – spacja. 
Do wpisywania znaków diakrytycznych większość układów klawiatury używa klawisza AltGr w 
połączeniu z literą łacińską, np. AltGr-a tworzy polskie znak diakrytyczny „ą”. W niektórych 
klawiaturach jest inny sposób, w układzie hiszpańskim aby uzyskać literę z akcentem należy 
najpierw nacisnąć klawisz ostrego akcentu ' (podobny do apostrofu) a następnoe literę I.i. E,e,O,o, 
np. í é ó .
Wykonywanie rysunków technicznych we wszystkich specjalnościach inżynierskich bardzo często 
wymaga użycia znaków specjalnych takich jak: ± ° ² ³ ½ ¼ ¾ Ø  a także liter greckich. W 
AlfaCAD, niezależnie od aktualnie używanego układu klawiatury, te dodatkowe litery i znaki są 
łatwe do wpisania nie używając AltGr, lecz lewego klawisza Alt w połączeniu z cyfrą lub literą 
łacińską, więc Alt-a tworzy grecką literę α, Alt-b tworzy β itd. Unikająć interferencji z 
systemowymi skrótami klawiszowymi, możliwe jest naciskanie klawisza Alt i klawisza litery 
łacińskiej rozłącznie. Przypomina to hiszpańską klawiaturę dla akcentów. Po prostu naciśnij Alt 
(potem możesz go puścić), a następnie naciśnij literę a, otrzymasz greckie α. Dodatkowy klawisz 
Shift zmienia literę na wielką, jednak wielkie litery greckie o identycznym wyglądzie jak litery 
łacińskie są pomijane.

Znaki specjalne: 
Alt-1 ½,   Alt-2  ² , Alt-3  ³ , Alt-4  ¼, Alt-5  ¾ , Alt-8  ° , Alt-0  Ø  , Alt-+ ± 
Poniżej przykład znaków specjalnych, liter greckich i przykład zdania fantazyjnego z dużą liczbą 
znaków diakrytycznych. 

Ograniczenia

Czcionki zainstalowane w systemie są licencjonowane przez ich producentów do określonych 
zastosowań. Licencja na czcionkę może umożliwiać używanie czcionki do wyświetlania na 
monitorze i drukowania na drukarce, jednak licencja może ograniczać kopiowanie czcionki w 
zapisywanym pliku, na przykład dokumencie PDF. 
Czcionki z ograniczeniami nie mogą być załadowane do AlfaCAD (przykłady: technic_.ttf, 
techb___.ttf, techl___.ttf, sanss___.ttf, sanssb__.ttf, sansso__.ttf, 0.1, sanssbo_.ttf). 



W systemie jest ich tylko kilka takich czcionek. Zastrzeżone czcionki można odblokować (proszę 
„wygooglować” rozwiązanie), ale nie jest to zadanie AlfaCADa, takie odblokowywanie może 
potencjalnie naruszać prawa autorskie producentów. 
Renderowanie glifów czcionek TrueType na ekranie lub drukarce wymaga szybkiego przetwarzania
i stosunkowo dużych zasobów. W niektórych sytuacjach wymaga to kompromisu między 
szybkością a użytecznością. 

Wszystkie czcionki TrueType mają te same parametry co czcionki wektorowe: wysokość znaków, 
współczynnik szerokości, kursywa, pogrubienie, kąt tekstu w stosunku do osi współrzędnych, 
dopasowanie tekstu, podkreślanie, ukrywanie i wreszcie odstępy między wierszami w tekstach 
wielowierszowych. 
Istnieje jedno ograniczenie podczas zapisywania rysunków w dokumencie PDF. Dokument PDF nie
pozwala na użycie pogrubionego tekstu. Ten atrybut zostanie zignorowany, aczkolwiek atrybut 
podrubienia zastąpiony proporcjonalnym zwiększeniem wysokości i szerokości czcionki, co w 
efekcie przynosi podobny efekt jak pogrubienie tekstu.
Jest jeszcze jedno ograniczenie. W AlfaCAD teksty z czcionkami TrueType są plotowane na 
starszych ploterach wektorowych jako kontury liter, z pominieciem wypełnienia glifów.

Strony kodowe

Unicode (również UTF-8 jako sposób przechowywania danych) to próba włączenia wszystkich 
znaków ze wszystkich obecnie i historycznie używanych języków ludzkich do pojedynczego zbioru
znaków (efektywnie jednej dużej pojedynczej strony kodowej), eliminując potrzebę rozróżniania 
różnych stron kodowych podczas obsługi tekstu przechowywanego cyfrowo. Unicode stara się 
zachować kompatybilność z wieloma starszymi stronami kodowymi, kopiując niektóre strony 
kodowe 1:1. Celem Unicode było umożliwienie konwersji w obie strony pomiędzy wszystkimi 
popularnymi starszymi stronami kodowymi, chociaż cel ten nie zawsze był osiągany. Niektórzy 
twórcy oprogramowania, zwłaszcza Microsoft, anachronicznie przypisują numery stron kodowych 
do kodowań Unicode. Ta konwencja pozwala na użycie numerów stron kodowych jako metadanych
do identyfikacji prawidłowego dekodowania. 
Ma to pewne poważne konsekwencje, dlatego też AlfaCAD musi wiedzieć, jaka strona kodowa jest 
używana w systemie.
W pliku konfiguracyjnym ALFACADPL.INI w sekcji [Katalogi] znajdują się dwa parametry:

Strona kodowa=1250 ;  1250=Latin2, 1252=Western, 28592=ISO-8859-2
Strona kodowa DXF=1250 ;  1250=Latin2, 1252=Western, 28592=ISO-8859-2, 852=DOS Latin-2

Ustaw je odpowiednio, aby uzyskać prawidłowe kodowanie i dekodowanie nazw plików, tekstów 
importowanych z innych programów (np. do edytora tekstu wielowierszowego) oraz tekstów w 
rysunkach importowanych i eksportowanych z i do plików w formacie DXF. 

Inne zmiany i ulepszenia

Inną dużą zmianą, niezwiązaną z czcionkami TrueType i kodowaniem UTF-8, jest rozszerzenie 
funkcji  Blok – Otwórz katalog na bloki DXF (wcześniej wyświetlane były tylko natywne bloki 
AlfaCAD).

W tym celu zaadoptowano mały, ale bardzo użyteczny katalog bloków DXF znaleziony w pakiecie 
LibreCAD (wszystkie zasoby LibreCAD są zadeklarowane jako „public domain”, więc również 
katalog DXF może być swobodnie wykorzystywany do dowolnych celów komercyjnych lub 
niekomercyjnych).



Myśl końcowa

Do renderowania czcionek TrueType autor użył pakietu Glyph Keeper Kirilla Kryukova  ( Glyph 
Keeper - A text rendering library (kirill-kryukov.com) ). Praca Kirilla, bardzo inteligentna i 
niezwykle użyteczna implementacja biblioteki programistycznej FreeType, pozwoliła autorowi nie 
tylko podjąć się zadania zaimplementowania czcionek TrueType dla interfejsu graficznego, ale 
przede wszystkim jako obiektów graficznych opracowywanych rysunków, dla których tworzenia 
program powstał, wraz z całym szeregiem parametrów i wymagań towarzyszących tak 
kompleksowej realizacji, w tym drukowanie na drukarkach i zapisywanie w plikach graficznych o 
różnych formatach, w bardzo wysokich rozdzielczościach.
Dziękuję Kirillowi za jego wkład w rozwój AlfaCAD w sposób, którego nawet się nie spodziewał, i
chociaż rozwój tego niezłego kawałka kodu utknął jakiś czas temu, autor AlfaCADa ma nadzieję, że
ta praca będzie kontynuowana. Jest jeszcze wiele do zrobienia, z korzyścią dla wielu. Dobry kod 
jest jak złoto. Nigdy nie zardzewieje.

Przyjemnej pracy AlfaCADem

życzy

autor 

http://kirill-kryukov.com/glyph-keeper/
http://kirill-kryukov.com/glyph-keeper/

