by przyspieszyæ wykonania projektu, a konkretnie jego czêci graficznej, u¿ytkownik stara siê jak najwiêcej
korzystaæ z bibliotek symboli znormalizowanych, symboli charakterystycznych i wielu innych. Wiêkszoæ z tych
symboli jest zawarta w specjalistycznych bibliotekach, ale s¹ równie¿ symbole stworzone przez u¿ytkownika.
Jak czasoch³onne bywa nieraz odszukanie na dysku odpowiedniego symbolu, wie chyba ka¿dy u¿ytkownik.
Jak przyspieszyæ odnajdywanie tych symboli, by nie traciæ drogocennego czasu?
Mo¿liwe jest rozwi¹zanie tego problemu poprzez zastosowanie menu zarz¹dzaj¹cego bibliotek¹. Menu umo¿liwia szybkie odnalezienie potrzebnego elementu rysunku bez zbêdnego przegl¹dania struktury katalogów i zastanawiania siê, w którym katalogu jest on przechowywany.
Menu zarz¹dzaj¹ce mo¿e mieæ dwie formy:
± tekstow¹  przyk³ad menu rozwijalnego;
± graficzn¹  poprzez zastosowanie okna dialogowego.
Menu jest definiowane w pliku o rozszerzeniu MNU.
Standardowe menu AutoCAD-a jest zawarte w pliku
ACAD.MNU. Plik ten jest przy wczytywaniu konwertowany na pliki o rozszerzeniach MNC, MNR, MNS, które
moga istnieæ samodzielnie, to znaczy, ¿e plik MNU nie
jest wymagany do poprawnego dzia³ania menu.
U¿ytkownik mo¿e dowolnie poddawaæ obróbce plik
menu, ale do definiowania w³asnego menu zaleca siê stworzenie odrêbnego pliku. Plik menu jest plikiem typu ASCII,
tzn. ¿e mo¿e byæ edytowany w dowolnym edytorze tekstów.
U¿ytkownik w menu ma mo¿liwoæ grupowania komend wed³ug swoich potrzeb. Biblioteka symboli, do
której chce stworzyæ menu zarz¹dzaj¹ce mo¿e byæ podzielona na kategorie i grupy, co u³atwi w jeszcze wiêkszym stopniu odszukanie odpowiedniego bloku.

MENU ROZWIJALNE
Najprostszym do zdefiniowania menu jest menu tekstowe, zwane rozwijalnym. Pojawia siê ono na górnej
belce narzêdziowej AutoCAD-a. Powinno byæ ono zawarte w pliku menu, gdy¿ to w nim znajduje siê wiêkszoæ odwo³añ do innych czêci menu.
Definicja rozpoczyna siê od podania kolejnego numeru oraz jego nazwy.
Nazwa menu powinna byæ zapisana w nawiasie kwadratowym.
Przyk³ad definicji tytu³u menu
***POP1
[SYMBOLE]

Definicja grup i kategorii polega na zadeklarowaniu,
który element jest nazw¹ grupy, kategorii, a który ostatnim
elementem. Do tego celu u¿ywa siê znaków -> oraz <-.
Pierwszy z nich oznacza pocz¹tek menu rozwijalnego i jego
nazwê, drugi natomiast ostatni element tego¿ menu.
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W grupach definiowane s¹ konkretne komendy, dla
biblioteki symboli bêdzie to operacja polegaj¹ca na wstawieniu bloku. Przed komend¹ umieszczamy ^C^C, powoduje to przerwanie aktualnie wykonywanego polecenia, jeli jakie jest wykonywane. Zaleca siê u¿ywanie
komend anglojêzycznych poprzedzonych podkreleniem
(underscore), umo¿liwia to zastosowanie menu w ró¿nojêzycznych wersjach AutoCAD-a. cie¿kê dostêpu
do bloku mo¿na podaæ na kilka sposobów:
± podaj¹c tylko nazwê pliku DWG zawieraj¹cego blok,
bez rozszerzenia, jednak plik ten powinien znajdowaæ siê w katalogu dostêUWAGA:
pu AutoCAD-a, czyli kaPodaj¹c cie¿ki dostêpu do plitalogu zamapowanym;
± podaj¹c pe³n¹ cie¿kê do- ków nale¿y pamiêtaæ aby znak
\ zastêpowaæ znakiem /.
stêpu z nazw¹ pliku bez Umieszczenie symbolu \ poworozszerzenia, plik mo¿e duje, ¿e AutoCAD nie stosuje siê
znajdowaæ siê w dowol- do dalszej czêci linii. Zast¹pienym katalogu, nieko- nie tego symbolu umo¿liwia poprawne dzia³anie naszego menu
niecznie zamapowanym; i poprawne odczytanie cie¿ek.
± podaj¹c czêciow¹ cie¿- Gdy podana jest cie¿ka ze znakê dostêpu i nazwê pliku kiem \, program odczytuje tylko
bez rozszerzenia, ma to tê czêæ, która znajduje siê na
lewo od tego znaku. Reakcjê tê
miejsce w przypadku, gdy mo¿na zaobserwowaæ w linii
zamapowany jest katalog poleceñ programu.
nadrzêdny, a blok znajduje
siê w katalogu podrzêdnym;
Na przyk³ad dla cie¿ki czêciowej:
FORMS\A1.DWG

pliki znajduj¹ siê w katalogu, do
którego pe³na cie¿ka dostêpu
ma postaæ:
C:\SYMBOLE\FORMS\

bowiem C:\SYMBOLE jest katalogiem dostêpu AutoCAD-a.
Katalogi dostêpu mo¿na definiowaæ za pomoc¹ polecenia
Preferences grupy Tools z górnego paska AutoCAD-a.
Przyk³ad menu rozwijalnego pokazanego na rysunku obok.
[->FORMATKI]
[A-1] ^C^C _INSERT FORMS/A1
[A-2] ^C^C _INSERT FORMS/A2
[A-3] ^C^C _INSERT FORMS/A3
[<-A-4] ^C^C _INSERT FORMS/A4

Linia z nazw¹ pola FORMATKI oznacza pocz¹tek
menu rozwijalnego, ostatnim elementem w tym menu jest
pole A-4. Po tym polu nastêpuje powrót do poprzedniego poziomu menu.
Mo¿liwe jest oddzielenie poszczególnych kategorii
pozioma lini¹. Definiowane jest to poprzez umieszczenie
linii
[]

TWORZENIE

SLAJDÓW

Tworzenie slajdów nie przysparza u¿ytkownikowi
wielu k³opotów. S¹ one tworzone na podstawie aktualnego widoku rysunku. Tak wiêc po uprzednim wczytaniu rysunku i ustawieniu widoku w linii komend nale¿y
wpisaæ komendê Mslide. Pojawi siê okno Create slide
file. Zaleca siê, aby nazwa slajdu (plik o rozszerzeniu
SLD) by³a taka sama jak nazwa rysunku (plik o rozszerzeniu DWG). Umo¿liwi to ³atwe odszukanie odpowiedniego slajdu. Slajd mo¿na wywo³aæ, wpisuj¹c komendê
Vslide i podj¹c w oknie Select slide file jego nazwê.

TWORZENIE BIBLIOTEKI SLAJDÓW
Przygotowane slajdy nale¿y umieciæ w jednym katalogu, do którego nale¿y równie¿ skopiowaæ plik SLIDELIB.EXE znajduj¹cy siê w katalogu /support AutoCAD-a.
Przed utworzeniem biblioteki nale¿y stworzyæ plik
tekstowy, bez rozszerzenia, zawieraj¹cy spis plików SLD,
które maja byæ umieszczone w naszej bibliotece. Jest to
mo¿liwe na kilka sposobów:
± rêczne wpisanie wszystkich nazw plików SLD,
pamiêtaj¹c o tym, ¿e ka¿da nazwa musi znajdowaæ
siê w osobnej linii;
± automatyczne wygenerowanie spisu wszystkich
plików SLD z bie¿¹cego katalogu, mo¿liwe jest to
poprzez ustawienie katalogu na bie¿¹cy i wpisanie w linii komend DOS-a nastêpuj¹cej sk³adni:

DIR *.SLD /B>NAZWA_PLIKU_WYNIKOWEGO

Bibliotekê slajdów mo¿na tworzyæ równie¿ na kilka
sposobów:
± Rêczne (bez u¿ycia pliku zawieraj¹ce spis slajdów),
wywo³uj¹c w linii komend DOS-a program SLIDELIB.EXE z katalogu, w którym znajduj¹ siê slajdy, i wpisuj¹c kolejno nazwy plików SLD bez rozszerzeñ. Wad¹ tej metody jest czasoch³onnoæ
i mo¿liwoæ b³êdnego wpisania nazwy pliku zawieraj¹cego slajd. W przypadku b³êdu program
przerywa tworzenie biblioteki i nale¿y tworzenie
rozpocz¹æ ponownie, wywo³uj¹c program SLIDELIB.EXE.
± Automatyczne (z u¿yciem pliku zawieraj¹cego spis
plików SLD), w linii komend DOS-a ustawiamy
katalog zawieraj¹cy pliki SLIDELIB.EXE i plik ze
spisem slajdów na bie¿¹cy, nastêpnie wpisujemy
w linii komend DOS-a nastêpuj¹c¹ sk³adniê:

SLIDELIB
NAZWA_PLIKU_WYNIKOWEGO
NAZWA_BIBLIOTEKI

>

Zostanie automatycznie utworzona biblioteka zawieraj¹ca tylko te slajdy, których nazwy by³y umieszczone
w pliku ze spisem. Metoda ta jest prostsza i eliminuje
mo¿liwoæ podania b³êdnej nazwy, za wyj¹tkiem b³êdnego podania jej w spisie.
Biblioteka zawieraj¹ca slajdy jest plikiem o rozszerzeniu SLB.
Pojedyncze slajdy mo¿na zachowaæ w celu póniejszego uaktualniania biblioteki. Pliki SLD s¹ niezbêdne
przy ka¿dej operacji tworzenia biblioteki. Plik zawieraj¹cy ich spis jest tylko plikiem pomocniczym.
Slajdy maj¹ równie¿ wiele innych zastosowañ, m.in.
w przygotowaniu prezentacji, ale o tym innym razem.

MENU GRAFICZNE
Innym przyk³adem menu zarz¹dzaj¹cego bibliotek¹
symboli jest menu graficzne z zastosowaniem slajdów.
Ma ono postaæ okna dialogowego, lecz u¿ytkownik nie
definiuje wygl¹du okna, a jedynie jego zawartoæ.
W menu rozwijalnym
umieszczony jest odnonik do
menu graficznego. Sk³adnia,
któr¹ umieszczamy po nazwie
pola, ma nastêpuj¹c¹ postaæ:
$I=NAZWA_OKNA; $I=*;

Zawartoæ okien dialogowych jest definiowana w sekcji
Image pliku menu. Pocz¹tek tej
sekcji oznaczony jest nastêpuj¹cym wersem:
***IMAGE

Okno dialogowe wywietlane przy u¿yciu funkcji Image jest
podzielone na dwie g³ówne czêci. Po stronie lewej znajduj¹ siê nazwy definiowane zgodnie z ¿yczeniem u¿ytkownika, mog¹ to byæ np. nazwy bloków, niekoniecznie plików.
Szerokoæ tego pola standardowo ustawiona jest na 20
znaków, jednak jest mo¿liwa zmiana tej szerokoci poprzez
zmianê odpowiedniego wiersza w pliku ACAD.DCL.
Prawa strona zawiera slajdy. Przy tworzeniu menu zarz¹dzaj¹cego bibliotek¹ bloków bêd¹ to slajdy tych¿e bloków.
W dolnej czêci okna dialogowego znajduj¹ siê przyciski: Previous  przejcie do poprzedniej partii slajdów,
Next  przejcie do kolejnej partii slajdów, Cancel  anulowanie okna oraz OK  potwierdzenie wyboru. Potwierdzenie wyboru jest mo¿liwe tak¿e poprzez podwójne klikniêcie na slajdzie lub nazwie.
Ten sposób zarz¹dzania bibliotek¹ daje mo¿liwoæ
wyboru bloku po jego nazwie lub po jego widoku.
U¿ytkownik mo¿e znaæ tylko nazwê lub skojarzyæ blok
tylko po jego wygl¹dzie. Przy odnajdywaniu nazwy bloku w lewej czêci okna i klikniêciu na niej, w prawej czêci
zostanie podwietlony slajd przedstawiaj¹cy ten blok.
Przy wyborze slajdu z czêci prawej, w czêci lewej zostanie podwietlona nazwa wybranego bloku.
Przed operacj¹ definiowania naszych bloków w menu
graficznym nale¿y utworzyæ slajdy z bloków, a nastêpnie zgrupowaæ je w bibliotekê slajdów.
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Definicjê ka¿dego okna zaczyna nazwa u¿yta w wywo³aniu. Po niej nastêpuje nazwa, która bêdzie wywietlana na górnej belce okna, a nastêpnie definicje wycinków. W takiej definicji nale¿y podaæ nazwê biblioteki, z
której ma byæ wczytany slajd, nazwê slajdu, który ma
byæ wywietlony, nazwê elementu, która bêdzie wywietlona w czêci lewej, oraz komendê w³aciw¹. Komend¹
t¹ mo¿e byæ np. polecenie wstawienia bloku lub wywo³anie kolejnego okna dialogowego.
Poni¿ej przedstawiono przyk³ad definicji wycinka
okna dla polecenia wstawienia bloku i wywo³ania kolejnego okna. Do przyk³adu zastosowano bibliotekê
o nazwie BIBLIOT oraz slajdy w niej zawarte ZAW1
i OKNO2.
**OKNO1
[MENU GRAFICZNE]
[BIBLIOT(OKNO2, ZAWORY)]$I=OKNO2;$I=*;
[BIBLIOT(ZAW1,ZAWOR)]^C^C _INSERT ZAWORY/ZAW1

Wywo³anie tego okna umieszczone w menu tekstowym powinno mieæ postaæ:
[MENU GRAFICZNE] $I=OKNO1;$I=*;

Przyk³ad sk³adni elementu menu wywo³uj¹cgo plik
WYKAZ.LSP:

[WSTEPNY WYKAZ]^C^C (IF (NOT C:WYKAZ)(LOAD
WYKAZ)) _WYKAZ

Tworzenie w³asnego menu
zarz¹dzaj¹cego zbiorem symboli
jest mo¿e pracoch³onne, ale
wykonuje siê je tylko raz, ewentualnie w póniejszym czasie
tylko uaktualnia. Ile czasu zyskuje siê póniej na wykonaniu
dokumentacji graficznej, wie
chyba ka¿dy, kto stosowa³ ju¿
podobne sposoby. Odszukanie odpowiedniego elementu jest szybkie i proste. Nale¿y dodaæ, ¿e równie¿ forma
wizualna jest bardziej przyjazna dla u¿ytkownika.
W tabeli 1. przedstawiono w ca³oci opisywane menu
z podzia³em na menu tekstowe i graficzne. Jest to tylko
przyk³ad pokazuj¹cy, w jaki sposób u¿ytkownik mo¿e
definiowaæ wed³ug potrzeb w³asne menu.

Poni¿ej pokazane jest praktyczne zastosowanie menu
graficznego z podzia³em na grupy i kategorie.
Dariusz Frenki
dariusz.frenki@fluordaniel.com
dariusz@r1.com.pl

//
// MENU ZARZADZAJACE BIBLIOTEKA SYMBOLI
//
//
// Public Domain by DARIUSZ FRENKI 1999
//
//
// DEFINICJA MENU TEKSTOWEGO (ROZWIJALNEGO)
//
***POP1
[SYMBOLE]
[->FORMATKI]
[A-1] ^C^C _INSERT FORMS/A1
[A-2] ^C^C _INSERT FORMS/A2
[A-3] ^C^C _INSERT FORMS/A3
[<-A-4] ^C^C _INSERT FORMS/A4
[]
[MENU GRAFICZNE]$I=GRAFICZNE;$I=*;
[]
[WSTEPNY WYKAZ]^C^C (IF (NOT C:WYKAZ)(LOAD WYKAZ))
_WYKAZ

W definicji menu mo¿na tak¿e zdefiniowaæ odwo³anie do dowolnego pliku LSP. Sk³adnia powinna powodowaæ, ¿e AutoCAD najpierw sprawdzi, czy dany plik
LSP jest wczytany, i ewentualnie go wczyta a nastêpnie
uruchomi go podan¹ komend¹. Poni¿ej podano przyk³ad wywo³ania pliku WYKAZ.LSP i wywo³ania go
komend¹ WYKAZ. W podanym przyk³adzie plik
WYKAZ.LSP znajduje siê w katalogu dostêpu AutoCAD-a.

//
// DEFINICJE OKIEN MENU GRAFICZNEGO
//
***IMAGE
**GRAFICZNE
[MENU GRAFICZNE]
[BIBLIOT(OKNO2,POMIARY I AUTOMATYKA)]$I=OKNO2;$I=*;
[BIBLIOT(ZAW1,ZAWOR PRZEPUSTOWY)]^C^C _INSERT ZAWORY/
ZAW1
Tabela 1.
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