
AlfaCAD v.1.4 czyli o tym na czym polega ergonomia i wydajność…
                             Nowe funkcje i ulepszenia interfejsu też się tutaj znajdzie...

Ta konkretna wersja AlfaCADa (jako następca wersji 1.2 i 1.3) dedykowana jest ergonomii, 
szybkości i wydajności, a przychodzi wraz z nowymi funkcjami i ulepszeniami interfejsu.
Jest jedna podstawowa zasada która wydaje się niemal oczywista: aplikacja CAD powinna dobrze 
radzić sobie z dużą ilością różnorodnych interakcji, w szczególności wstawianiem nowych 
obiektów najczęściej lokalizowanych względem położenia innych obiektów, wielokrotną zmianą 
skali widoku lub panoramowaniem rysunku, przeszukiwania rysunku celem edycji wskazanego 
obiektu i przerysowania zawartości rysunku po poprawkach lub znaczących zmianach. AlfaCAD 
dokłada wszelkich starań, aby osiągnąć ten cel.

Interfejs, menu i klawisze skrótów

AlfaCAD posiada wiele dedykowanych skrótów klawiszowych bądź jako pojedynczych liter (dla 
wszystkich poleceń jako alternatywa dla wybierania funkcji z menu) lub kombinacji nigdy nie 
przekraczających liczby 2 klawiszy, gdzie jednym może być tylko tzw. klawisz „Shifting”, czyli 
klawisz Ctrl, Alt lub klawisz Shift w połączeniu z klawiszem funkcyjnym F1 do F10, lub z 
klawiszami kilku liter i klawiszem spacji. Zastosowanie mają też pojedyncze klawisze funkcyjne F1
do F11.
Klawisze funkcyjne i kombinacje klawiszy są podzielone na 4 logiczne zestawy:

– klawisze funkcyjne F1 do F10 operujących bezpośrednio na obiektach (również F11 do 
uwalniania lub chwytania myszy, jako alternatywa dla klawisza Ctrl-Home oraz klawiszy 
Ins i Del panelu klawiszy numerycznych )

– kombinacja z klawiszem Ctrl do sterowania widokiem
– kombinacja z klawiszem Alt dla alternatywnego wyboru (jak zmiana właściwości na 

podstawie właściwości innego wskazanego obiektu)
– kombinacja z klawiszem Shift do pozycjonowania obiektu względem punktu stanowiacego 

właściwość innego wskazanego obiektu (alternatywnie dostępne są również klawisze 
jednoliterowe jak K (Koniec), B (Bliższy koniec), S (Środek), P (Przecięcie), C (Centrum) i 
kilka innych.

Większość współczesnych aplikacji komputerowych wyposażona jest w zestaw funkcji dostępnych 
poprzez klikanie przycisków lub ikon lub wybieranie z menu, list lub pól wyboru (ang. combo-box)
osadzonych w paskach narzędzi, paskach bocznych itp. zlokalizowanych wokół okna dokumentu, 
gdzie odbywają się wszystkie twórcze działania. Jest to wygodne, ale ma to też pewne negatywne 
strony. Jeśli ekran jest mały, głównie w laptopach, miejsce na oknie dokumentu kradną paski 
narzędzi lub boczne okno narzędzi. O ile dotyczy to takich aplikacji jak edytor tekstu, taki interfejs 
jest mile widziany, ale jeśli chodzi o aplikacje typu CAD lub inne edytory graficzne, w tym 
aplikacje do przetwarzania obrazu lub DTP, w których tworzony jest układ strony, dość trudno jest 
stworzyć cały układ, widząc tylko część strony w czytelnej skali. Wysoka rozdzielczość ekranu w 
takim przypadku pomaga, ale za pewną cenę, zwłaszcza dla osób z niedoskonałym wzrokiem.
Na bardzo dużym ekranie, gdzie prawdopodobnie jest wystarczająco dużo miejsca na okno 
dokumentu i wszystkie boczne okna narzędzi, paski narzędzi lub pola menu, podczas procesu 
projektowania wskaźnik myszy ma na logu długie mile, by dotrzeć do funkcji lub opcji i wrócić do 
miejsce w oknie dokumentu, aby kontynuować akcję po dokonaniu wyboru, i pokonywać ten 
dystans każdorazowo, kiedy funkcja albo jej opcja musi być wybrana. Każda aplikacja jest 
wyposażona w zestaw skrótów klawiszowych, aby ten dystans był krótszy. To oczywiste: 
korzystanie ze skrótów klawiszowych jest bardzo efektywne, szczególnie w przypadku aplikacji, z 
której korzystamy nie okazjonalnie, raczej codziennie, jako narzędzie pracy. 



Aplikacja CAD jest takim narzędziem dla projektantów, inżynierów, twórców, budowniczych, bez 
względu na to, jaką formę kreatywności reprezentują i z jakiego powodu.
Interfejs AlfaCAD jest zupełnie inny. Nie ma bocznych okien narzędzi, pasków narzędzi ani paska 
menu. Jeśli żadna akcji nie jest podjęta, widoczne jest tylko okno dokumentu, w którym tylko ruch 
wskaźnika i kółko myszy bierze udział w percepcji całego dokumentu, aby go zobaczyć i 
przeanalizować pod kątem dalszego rozwoju. Przesunięcie wskaźnika do krawędzi okna powoduje 
panoramowanie rysunku we wskazanym kierunku, obracanie kółkiem myszy zmienia skalę 
prezentacji, gdzie zawsze położenie wskaźnika jest środkiem przekształcenia .
Taki minimalizm interfejsu został opracowany nie bez powodu. Z ekranu nie pojawiają się żadne 
niepotrzebne informacje, pozostawiając twórcę sam na sam ze swoim dziełem, aby go 
przeanalizować, a następnie zdecydować o kolejnym kroku, czy to konstruowania nowego obiektu, 
czy edytowania już istniejącego.
Na tym etapie nie ma potrzeby oglądać niczego poza rysunkiem, tak dużym, jak to tylko możliwe.
Prawie każda funkcja lub opcja w AlfaCADzie jest reprezentowana przez specificzną ikonę. Ten 
mały obrazek jest łatwiejszy do rozpoznania niż tekst jakim jest nazwa funkcji czy opcja wyboru.
AlfaCAD posiada około 650 ikon, z których każda reprezentuje inną funkcję czy operację. Nie da 
się pokazać ich wszystkich do okoła dokumentu. Faktem jest że nie każda operacja ma takie samo 
znaczenie lub jest używana tak często, jak inna. Większość programów oferuje najczęściej używane
funkcje osadzone w paskach menu lub paskach bocznych lub paskach narzędzi, niektóre programy 
oferują twórcom wybór najważniejszych funkcji lub opcji do wyświetlenia w paskach narzędzi.
AlfaCAD tego nie robi. Nie ma paska menu, bocznego okna narzędzi ani paska narzędzi. Wszystkie
funkcje znajdują się w pływającym (ruchomym) menu, w postaci pionowego paska ikon lub 
pomocniczym menu w postaci poziomego paska ikon. Menu dostępne jest po kliknięciu lewym 
przyciskiem myszy (bądź Enter) w dowolnym miejscu okna dokumentu, bądź naciśnięciu klawisza 
litery będącej skrótem dowolnej opcji aktualnie wyswietlanego menu, lub opcji menu głównego. 
Menu pojawi się w pobliżu kursora, nie ma więc potrzeby skupiania wzroku na innej części ekranu, 
wszystko jest blisko wskaźnika. Gdy menu jest otwarte, pozycja wskaźnika nie zmienia się. 
Opuszczenie menu pozostawia pozycję wskaźnika bez zmian, nadal w miejscu w którym znajdował
się wcześniej, gdzie zapewne dokonywana była jakaś akcja, a to obiekt był przesuwany, albo 
zaznaczany, a to wskazywany dla określonia punktu wstawienia nowego obiektu lub może 
dokonywana była edycji tekstu.

Gdy dowolne menu jest otwarte, pasek menu jest przesuwany ruchem myszy niezależnie od 
poprzedniej pozycji wskaźnika. Kółko myszy jest również zaangażowane do przewijania menu, 
(jeśli jest przewijalne), wraz z klawiszami strzałek ↑ i ↓, aby przesunąć pasek o jedną pozycję, lub 
PgUp lub PgDn, aby przewinąć „stronę” menu lub Home i End, aby przejść do początku lub końca
menu. We wszystkich przypadkach, gdy w menu wyświetlane są ikony, pokazywany jest też 
klawisz skrótu wyboru funkcji lub opcji, a więc opcja menu może by wybrana poprzez naciśnięcie 
jednego ze wskazanych klawiszy, niezależnie od tego czy wybrana opcja otwiera kolejne menu, czy
też wykonuje wybraną funkcję. W praktyce żadne menu nie musi być specjalnie otwarte (i tak 
będzie otwarte na krótki moment), aby wybrać jakąkolwiek funkcję. Aby rozpocząć rysowanie 
wystarczy nacisnąć klawisze R i L. R (Rysuj) L (Linia). Rysowanie okręgu: RO, edycja tekstu: ET, 
kreskowanie obszaru: S, zapisywanie aktualnego pliku DU (Dysk Uaktualnij) itp. Nie trzeba 
obserwowania menu na ekranie. Wystarczy nacisnąć dwa klawisze, jeden po drugim, w kilku 
przypadkach nawet pojedynczy klawisz (pojedynczą literę), aby wykonać funkcję, a wszystko to 
bez zmiany położenia wskaźnika, który zogniskowany jest na tworzonym lub modyfikowanym 
obiekcie.
Prawy przycisk myszy {RMB} lub klawisz Esc powoduje opuszczenie funkcji, przerywa 
jakąkolwiek akcję, a jeśli akcja jest kilkustopniowa, RMB lub Esc opuszczą aktualny stopień akcji, 
cofając się do poprzedniej. Sukcysywne nacikanie Esc pozwala na powrót do pozycji początkowej, 
w której jesteś tylko Ty i Twój rysunek.
Niezależnie od podjętej akcji, dowolnej funkcji, zawsze dostępne jest menu pomocnicze z 



dodatkowymi opcjami, a menu to jest otwierane klawiszem spacji lub środkowym przyciskiem 
myszy (MMB). W każdej chwili dostępnych jest wiele akcji i opcji, takich jak lokalizacja punktów, 
zmiana skali prezentacji lub wybór okna widoku, zmiana właściwości obiektów, wyszukiwanie 
tekstów, zmiana metod rysowania w zależności od typu obiektu (menu kontekstowe).
Począwszy od wersji 1.4 ta funkcja została nawet rozszerzona o możliwość bezpośredniego wyboru
kontekstowego menu pomocniczego dla bieżącej operacji poprzez naciśnięcie Ctrl-Space, co 
prowadzi bezpośrednio do zestawu opcji lub funkcji specyficznych dla bieżącej akcji, takich jak 
rysowanie konkretnego obiektu lub jego edycja w określony sposób.
Podczas dowolnej akcji, rysowania, edycji lub operacji blokowania, zestaw pomocniczych klawiszy
skrótów jest włączony, a zestaw ten może się różnić w zależności od akcji. Klawisze pomocnicze 
mogą być pojedynczą literą lub klawiszem funkcyjnym (F1...F12) lub ich kombinacją z klawiszami 
Shift, czyli Ctrl, Alt lub Shift.
Zapamiętywanie ich wszystkich jest dość łatwe. W każdej chwili naciśnięcie klawisza F1 lub F12 
powoduje wyświetlenie menu „Pomoc” ze wszystkimi skrótami klawiszowymi, nie tylko po to aby 
przypomnieć co każdy z nich robi, ale także faktycznie wykonać wybraną funkcję, wybierając 
klawisz lub ich kombinację z menu, czy to w celach demonstracyjnych, czy to z powodów 
praktycznych, gdy konkretna kombinacja klawiszy została zapomniana.
Jeśli jakakolwiek ikona w menu nie sugeruje wystarczająco dobrze do czego funkcja służy, 
wystarczy odczekać 2 sekundy, a obok pozycji menu pojawi się okienko podpowiedzi z krótkim 
wyjaśnieniem, do czego funkcja jest przeznaczona. Jeśli pozycja menu jest przeznaczona do zmiany
dowolnego parametru, w okienku podpowiedzi wyświetlana jest również aktualnie ustawiona 
wartość parametru.
Gdy dostępnych jest tak wiele skrótów klawiszowych do wybierania funkcji (polecenia) lub opcji, a
użycie tych klawiszy jest najszybszym sposobem na postęp w pracy nad rysowaniem przy 
minimalnym wysiłku, to dość typowe jest używanie obu dłoni podczas pracy z AlfaCADem . 
Podczas gdy jedna dłoń obsługuje mysz i jej 3 klawisze i kółko, druga dłoń jest zaangażowana w 
wybór klawiszy klawiatury (jak pokazano na poniższym obrazku), a to wybierania funkcji 
klawiszem pojedynczej litery lub wybierania opcji lub funkcji normalnie dostępnych z menu 
hierarchicznego (najczęściej nie przekraczających dwóch poziomy hierarchii, tylko w rzadkich 
przypadkach dochodząc do 3 poziomów) za pomocą jednego klawisza funkcyjnego lub jego 
kombinacji z jednym z klawiszy Alt, Ctrl lub Shift.

(fot. Ariel da Silva Parreira)

Ta prosta ale jakże efektywna technika przypomina tzw. HOTAS (skrót od Hands On Throttle-And-
Stick jako koncepcja umieszczania przycisków i przełączników na dźwigni przepustnicy i drążku 
sterowania lotem w kokpicie samolotu, obsługiwanych przez obie dłonie stale spoczywające na 
przepustnicy i drążku), widocznych na zdjęciach:



  w myśliwcu:                w samolocie wyścigowym:

                                                                                       (fot. Joerg Mittel)

Podczas edycji tekstu jednowierszowego (RT (Rysuj Tekst) lub EE (Edycja Edycja tekstu) lub 
tekstu wielowierszowego (RM) jest bardzo prawdopodobne, że obie dłonie są zaangażowane w 
naciskanie klawiszy klawiatury, jak na poniższym obrazku:

     (fot. Ariel da Silva Parreira)

Jest to w zasadzie jedyny moment, w którym jedna z dłoni (prawa w przpadku osób 
praworęcznych) traci kontakt z myszą, z wyjątkiem sytuacji, gdy kombinacja klawiszy skrótów 
sprawia, że trudno jest użyć jej jedną dłonią, np. Crtl-F10 na klawiaturze z pojedynczym lewym 
klawiszem Ctrl. W kombinacji jest po prostu zbyt daleko od jednego klawisza do drugiego, jeśli nie 
jest się wyszkolonym pianistą. Nawet dowolna kombinacja klawiszy funkcyjnych z „shiftami” 
może sprawia pewne kłopoty, co w końcu prowadzi do rezygnacji z pomysłu używania takiej 
kombinacji i wybierania funkcji z menu, co nie jest tak efektywne jak używanie skrótów. Jeśli to 
byłby problemem, tak zwane „lepkie klawisze” (Stickey keys) przynoszą rozwiązanie.

Sticky keys

“Sticky keys” nie jest wcale nowym pomysłem. Ta funkcja została wprowadzona jeszcze w 1988 
roku w niektórych graficznych interfejsach użytkownika, pierwotnie zaprojektowanych w celu 
pomocy użytkownikom niepełnosprawnym fizycznie lub pomocy użytkownikom w zmniejszeniu 
urazów związanych z powtarzającym się przeciążeniem. Funkcja serializuje naciśnięcia klawiszy w 
zamian za  naciskanie wiele klawiszy jednocześnie, umożliwiając użytkownikowi naciśnięcie i 
zwolnienie klawisza modyfikującego, takiego jak Shift, Ctrl, Alt lub klawisz Windows, który 
pozostanie aktywny do momentu naciśnięcia dowolnego innego klawisza.

Funkcja „Sticky keys” jest dostępna w Microsoft Windows i macOS jako „Sticky Keys” oraz w 
systemach Unix/X10 jako część narzędzi AccessX.



„Sticky Keys” został po raz pierwszy wprowadzony do systemu Mac OS w systemie 6. W 1994 
roku Solaris 2.4 dostarczył „lepkie klawisze”.
Microsoft wprowadził „Sticky Keys” na platformę Windows w Windows 95.

Jako funkcja przeznaczona dla użytkowników niepełnosprawnych ruchowo jest ona zwykle 
ignorowana przez innych użytkowników. W rzeczywistości ta funkcja jest niekonieczna bardzo 
mile widziana w niektórych aplikacjach, więc dość często trzeba ją włączać i wyłączać (np. poprzez
5-krotne wciśnięcie klawisza Shift).

Aby nie interferować z systemowymi lepkimi klawiszami, AlfaCAD jest teraz wyposażony we 
własny system „Sticky keys”, bardzo łatwy i stosowany tylko w sytuacji, gdy jest to przydatne.

Naciśnięcie klawisza Ctrl, Alt lub Shift (niezależnie od tego, czy jest to prawy, czy lewy przycisk, 
również AltGr jako alternatywa dla klawisza Alt) ikona danego klawisza pojawia się w lewym 
dolnym rogu pulpitu. Program uwzględnia już wciśnięty klawisz shift, więc wystarczy nacisnąć 
drugi klawisz kombinacji aby wykonać funkcję. W przypadku naciśnięcia dowolnego innego 
klawisza, który nie należy do żadnej możliwej kombinacji, lub ponownego naciśnięcia klawisza 
Shift, Alt lub Ctrl, ikona znika a żadne działanie nie jest podejmowane.

Te same lepkie klawisze są aktywne podczas edycji tekstu zarówno dla tekstu jedno-,
jak i wielowierszowego, jednak ich użycie ma na celu uproszczenie wybierania 
znaków specjalnych, takich jak litery greckie i dodatkowe symbole matematyczne.

Używanie lepkiego klawisza jest opcjonalne, zawsze można użyć zwykłej kombinacji klawiszy 
skrótów, takich jak Ctrl-F10 do rysowania widoku lub Ctrl-Q do zmiany ortogonalności i tak dalej.

Menu pomocnicze

Niemal każda funkcja posiada zestaw opcji i procedur pomocniczych, dostępnych w menu 
pomocniczym, uruchamianym klawiszem spacji lub środkowym klawiszem myszy MMB.
Istnieje stały zestaw grup funkcji: Punkt, Ekran, pArametry, Warstwy, Miara i Znajdź oraz 
kontekstowa grupa funkcji pojawiająca się jako ostatnia opcja w menu pomocniczym.
Menu kontekstowe może zawierać opcje rysowania, edycji lub wybierania opcji i wiele innych.
Na przykład funkcja Rysuj łUk zawiera zestaw opcji konstruowania łuku na 8 różnych sposobów:



Aby zobaczyć te opcje należy nacisnąć spację lub środkowy przycisk myszy ( {MMB} ), a 
następnie wybrać ostatnią opcję (L – dla Łuku). Klawisz skrótu różni się w zależności od aktualnie 
wykonywanej operacji.
W innym przykładzie Rysuj Tekst, aby zmienić parametry tekstu należy nacisnąć tę samą spację lub
{MMB}, a następnie wybrać ostatnią opcję menu T  (dla Tekstu) :
W następnej kolejności można wybrać dowolny parametr do zmiany, np. czcionki, jak pokazano na 
miniaturowym obrazku powyżej.
Aby ułatwić taki wybór, wystarczy użyć skrótu Ctrl-Spacja, który bezpośrednio otwiera menu 
kontekstowe, z pominięciem menu pomocniczego. Tak więc, gdy funkcja Rysuj łUk jest bieżącą 
funkcją, więc gdy opcja L pojawia się w menu pomocniczym, Ctrl-Spacja otwiera menu opcji dla 
łuku:



a do rysowania tekstu:

gdzie podobnie jak w poprzednim przykładzie można wybrać dowolną opcję, na przykład styl 
czcionki, jak pokazano na miniaturowym obrazku powyżej.
Istnieje możliwość zmiany dużej liczby parametrów. Są one rozdzielone, można je wybierać jeden 
po drugim, ale bardzo rzadko sytuacja wymaga zmiany wielu parametrów jednocześnie. Jeśli 
jednak jest to konieczne, może bardziej praktyczne jest skorzystanie z funkcji „pobierz tYp” z menu
pomocniczego:



wtedy można pobrać wszystkie parametry (tekstu, linii, łuku, okręgu lub dowolnego innego 
istniejącego obiektu), z wyjątkiem warstwy i koloru, co jest zarezerwowane dla kolejnych dwóch 
funkcji w tym samym menu: „pobierz kolor” i „pobierz warstwę”. Wielka litera zawsze wskazuje 
klawisz skrótu, niezależnie od tego, czy słowo jest poprawne ortograficznie czy nie, ponieważ nie 
zawsze pierwsza litera nazwy funkcji może być użyta jako klawisz skrótu. To tylko przypomnienie 
klucza szczególnie dla użytkowników z rozwiniętą pamięcią wzrokową. W tym przykładzie na 
powyższym obrazku „weź tYp”, ani litera W ani T nie mogą być użyte, ponieważ funkcje „weź 
Warstwę” oraz „swobodny Tekst” już używają tych liter.

Kreskowanie i edycja kreskowania

Począwszy od wer. 1.2 AlfaCAD jest wyposażony w rozszerzoną funkcję kreskowania, która nie 
tylko pozwala na kreskowanie wybranym wzorem lub wypełnienie wybranym kolorem 
zamkniętego obszaru o praktycznie dowolnej nieregularności przy zachowaniu jednospójności 
obszaru, ale też na modyfikację kreskowania.
Udoskonalenie dotyczy zachowania granic obszaru kreskowania w postaci, w jakiej kreskowanie 
zostało pierwotnie utworzone. Dla przypomnienia - kreskowanie tworzone jest jako blok linii 
narysowanych według wybranego wzoru. Teraz blok ten zawiera również granice kreskowania, 
chociaż granice regionu mają specyficzny atrybut, który umożliwia wyświetlanie lub ukrywanie 
granic regionu (ich widocznoś zależy od ustawienia parametru „wiDoczność punktów i konturów” 
w menu pomocniczym). Granice obszaru, niezależnie od tego, czy są wyświetlane czy ukrywane na 
ekranie, nie są drukowane ani kreślone, a służą jedynie do ponownej edycji kreskowania, co w 
praktyce oznacza automatyczne usunięcie istniejącego bloku kreskowania i zastąpienie go blokiem 
wygenerowanym według innego, wybranego wzoru. Uwalnia to użytkownika od ponownego 
zaznaczania granic kreskowania, przyspieszając całą operację, zwłaszcza w przypadku 
skomplikowanych kształtów granic.



Zróbmy prosty przykład. Już wybrane granice kreskowania ściany zaznaczono liniami 
przerywanymi. Wybrany wzór kreskowania „AEC-CEGLA-1” pojawia się obok wskaźnika, a 
AlfaCAD czeka na wskazanie dowolnego punktu wewnątrz zamkniętego obszaru:

Generowane jest kreskowanie cegieł murowanych:

Gdy zmienimy zdanie i zamiast cegieł murowanych wolimy użyć kamienia, wystarczy wybrać 
funkcję „Blok” – „zmień wzór bloku kreskowania” a początkowo ten sam (a raczej poprzednio 
używany) wzór kreskowania pojawia się przy wskaźniku, również dając możliwość szybkiej 
zmiany kąta wzoru, naciskając klawisz Home (+45°), End (-45°), PgUp (+3°) lub PgDn (-3°).

Aby zmienić dowolny parametr, w tym wzór kreskowania, należy otworzyć menu pomocnicze, 
naciskając spację lub MMB, następnie opcję Kreskowanie, lub po prostu Ctrl-Spacja, aby 
otworzyć menu kreskowania.
Nowy wzór kreskowania można wybrać z listy (Wzorzec) lub z katalogu wzorów (Folder wzorów).



Wybierzmy wzór HSTON8E0, jako wzór kamieniarski z 
zaokrąglonymi kamieniami i zaprawą z piaskiem:

Ocena wizualna mówi nam, że wzór
jest zbyt duży. Możemy wybrać 
Skalę z menu Kreskowanie:



Zmiana skali na 0,5 wydaje się wystarczająca:

Teraz czas na wymianę istniejącego bloku kreskowania na nowy, oparty na nowym wzorze. W tym 
celu wystarczy wybrać dowolną linię istniejącego bloku kreskowania za pomocą ramki celownika.
Jak zawsze, przy każdej operacji wyboru obiektu można zmienić rozmiar celownika. Do tego celu 
dedykowane są 2 klawisze: PgUp do zwiększania i PgDn do zmniejszania rozmiaru ramki. Ale 
tutaj jest wyjątek: klawisze PgUp i PgDn są już używane do zmiany kąta wzoru. 
W takim przypadku pomocny jest jeden trik:  aby zmienić znaczenie klawiszy PgUp i PgDn ze 
zmiany kąta wzoru na zmianę rozmiaru celownika, wystarczy z menu pomocniczego wybrać Punkt 
a następnie wybrać np. Koniec bądź dowoloną inną opcję, a następnie zmienić wielkość ramki.
Po wybraniu dowolnej linii z bloku kreskowania wszystkie linie bloku zostaną usunięte, zostaną 
odnalezione granice i zostaną one użyte do wygenerowania nowego bloku kreskowania. 
Zastosowany zostanie nie tylko nowy wzór, ale cały zestaw parametrów, w tym skala, kąt i punkt 
bazowy, przy czym zachowany zostanie kolor, typ i grubość linii oraz numer warstwy wcześniej 
wygenerowanego blok kreskowania.
A oto efekt:

Jeśli oryginalny blok kreskowania jest elementem innego większego bloku, cała struktura bloku 
również zostanie zachowana. 

W przypadku złożonej struktury blokowej, w którą zaangażowany jest
blok kreskowania, zmiana wzoru kreskowania może potrwać znacznie 
dłużej niż tworzenie nowego bloku kreskowania.

Jeśli wygenerowane kreskowanie nadal nie jest satysfakcjonujące, 
można ponownie zmienić dowolny parametr (np. Skala do 0,3) i 
powtórzyć procedurę.



Oto efekt końcowy:

Obrazy True Color

Funkcja Blok– wstaw oBraz jest teraz podzielony na dwie funkcje: wstaw Mapę i wstaw Zdjęcie.
Funkcja wstaw Mapę jest identyczna z poprzednią funkcją wstawiania obrazu i jest przeznaczona 
do importowania obrazów 1 lub 8 bitów na piksel jako podkładów geodezyjnych i map, gdzie 
dowolny plik w formacie graficznym jest konwertowany w bezstratnej kompresji w formacie PCX 
a następnie importowany do rysunku z zadanymi parametrami, takimi jak skala (izotropowa lub 
anizotropowa) oraz kąt.

W przypadku 1-bitowych map czasami praktyczne jest 
ignorowanie koloru tła, dzięki czemu obraz jest przezroczysty, 
gdy wyświetlane są tylko piksele inne niż tło.
Od wersji 1.4 również 24-bitowe obrazy kolorowe można 
importować jako „mapy” bez zmniejszania głębi kolorów.

Funkcja wstaw Zdjęcie służy do importu dowolnego pliku graficznego w dowolnej 
głębi kolorów, szczególnie zdjęć True Color, które zostaną skonwertowane w 
bezstratnej wysokiej kompresji do formatu PNG, a następnie – podobnie jak w 
przypadku „wstaw Mapę” – zaimportowane do rysunku, w zadanej izotropowej lub 
anizotropowej skali i umieszczone pod zadanym kątem.
Format PNG jest bardziej uniwersalny niż PCX z wyższym współczynnikiem 
kompresji, jednak zaletą map 1 lub 8 bitowych jest nieco wyższa precyzja transformacji
(skalowania i obracania) zarówno przy operacjach na ekranie, jak i wydruku, a także 
większy zakres skalowania na ekranie z ekstremalnymi operacjami powiększania. 
Dodatkowo przezroczyste mapy 1-bitowe są szybsze w funkcjach wyświetlania.

Oba formaty są przedmiotem buforowania obrazu, co znacznie przyspiesza operacje na 
ekranie, takie jak panoramowanie i powiększanie. 



Oto obraz testowy:

lub z Google Earth:



lub coś naprawdę poważnego, jak fotogrametryczne lub lotnicze zdjęcia połączone z geodezyjną 
mapą cyfrową:

W tym przykładzie 3 zdjęcia lotnicze w wysokiej rozdzielczości zostały ze sobą zszyte (przy użyciu
kalibracji oferowanej przez AlfaCAD), gdzie zaangażowane jest skalowanie anizotropowe i obrót. 
Obrazy o wysokiej rozdzielczości 8500 x 12 000 pxl, 13 700 x 12 000 pxl i 5000 x 13 500 pxl są 
buforowane, aby operacje panoramowania i powiększania przebiegały bez opóźnień.



Operacje powiększania pozwalają zbliżyć się…

i bliżej…

i jeszcze bliżej z buforowaniem (buforowanie przynosi pewne niedokładności w dużej skali):



Mapy (czyli obrazy w kolorze 1- lub 8-bitowym) są wyświetlane i drukowane dokładniej niż 
zdjęcia, zwłaszcza gdy w grę wchodzą duże obrazy, wyświetlane w dużej skali i drukowane na 
drukarkach o wysokiej rozdzielczości lub zapisywane w plikach graficznych lub dokumentach PDF 
wysokiej rozdzielczości.
Należy wspomnieć, że obrazy przechowywane są w rysunkach w ich oryginalnej postaci, 
skalowane i obracane są w czasie rzeczywistym, lub takie przekształcenie odbywa się jednorazowo 
na tzw. wirtualnym ekranie, jeśli obrazy są buforowane. Skale (skala X i skala Y) i kąt można 
zawsze modyfikować, a obraz można ponownie skalibrować bez utraty pierwotnej dokładności.
Oto przykład użycia „zdjęć” zamiast „map”, jednak te same obrazy PCX, skonwertowane do PNG, 
zostały zaimportowane do tych samych punktów z identycznymi parametrami. Bez względu na to, 
czy jest to „mapa” czy „zdjęcie”, nawet przy bardzo dużej skali wyświetlania obrazu różnica 
pomiędzy zawsze bardzo dokładnym położeniem wektorów (pochodzących z mapy cyfrowej) a 
położeniem pikseli obrazu jest praktycznie identyczna.
Poniżej obraz bez buforowania (również identyczny z metodą drukowania polegającą na 
dokładnym obliczeniu położenia każdego piksela). To najdokładniejsza prezentacja.



Oto ten sam obraz, ale zaimportowany jako „zdjęcie” (nie ma różnicy w głębi kolorów, ponieważ 
PNG zostały przekonwertowane z obrazów PCX wyodrębnionych z rysunku w funkcji Blok - 
eksporTuj obraz)
buforowany (stąd też nieco uproszczony):

i niebuforowany:

Inteligentny wskaźnik

Kursor (wskaźnik) został przeprojektowany w wersji ver. 1.4. Zamiast po prostu linii 
wyświetlanych w odwraconych kolorach (rysowanych w tak zwanym trybie XOR) teraz AlfaCAD 
dokłada wszelkich starań, aby wskaźnik był jak najbardziej widoczny niezależnie od koloru tła. 
Kolor tła może się zmieniać, zwłaszcza tam, gdzie umieszczone są mapy lub zdjęcia, czasami 
zakrywając cały rysunek (np. podkłady geodezyjne). Zdecydowanie zaleca się użycie białego 
koloru wskaźnika, jednak dostępny jest również dowolny inny kolor.



Gdy wskaźnik porusza się po rysunku, przy każdym ruchu analizowane jest tło i gdy widoczność 
kursora jest wątpliwa, więc gdy obliczenia mówią, że intensywność białego lub czarnego wskaźnika
jest zbliżona do intensywności białego lub czarnego tła, kolor wskaźnika jest odwrócony.
Poniżej znajduje się sytuacja, w której wskaźnik porusza się po stosunkowo ciemnym obszarze. 
Przyjmuje się biały.

Poniżej bliższy obraz sytuacji. Kursor jest biały, ponieważ jego widoczność w czerni byłaby 
znacznie mniejsza. Jest jedna podstawowa zasada: jeśli kursor jest zadeklarowany jako biały w 
Opcjach (co jest wysoce zalecane), jest on śnieżnobiały lub czarny jak węgiel. W rzadkich 
przypadkach część wskaźnika może stać się szara i może się to zdarzyć tylko na granicy między 
jasnym a ciemnym obszarem.

Zmiana pozycji na jasny obszar powoduje, że wskaźnik staje się czarny:



Niekoniecznie tło musi być śnieżnobiałe, aby kursor był czarny. Również w obszarach, w których 
tło jest wystarczająco jasne, aby pokazać raczej wskaźnik czarny niż biały dla jego lepszej 
widoczności.
Wskaźnik nad czerwonym dachem jest lepiej widoczny w kolorze białym:

natomiast nad jasnym obszarem 
jest lepiej widoczny na czarno:



Oto kilka oczywistych przykładów, wspólnych zarówno dla wersji 1.4, jak i jej poprzedników:

Wydajnej pracy z AlfaCADem
autor


