odczas pracy w rodowisku AutoCAD-a niekiedy znajdujemy siê w sytuacji, kiedy sam graficzny opis pewnych
obiektów jest zdecydowanie niewystarczaj¹cy. Czasem po prostu musimy dodaæ kilka s³ów komentarza, np.:
specyfikacjê techniczn¹ urz¹dzenia lub listê lokatorów pomieszczenia. Z drugiej strony nie chcielibymy tych
adnotacji umieszczaæ w formie zwyk³ego tekstu, gdy¿ niepotrzebnie zaciemnia³by on rysunek. Jeli jest to rzeczywicie tylko kilka s³ów  mo¿emy ewentualnie pos³u¿yæ siê ukrytymi atrybutami bloków. Ale co zrobiæ, gdy do
projektu musimy do³¹czyæ znaczn¹ iloæ czêsto zmieniaj¹cych siê danych, które na dodatek dostarczane s¹ nam
przez osobê nie maj¹c¹ dostêpu do naszego rysunku i w ogóle nie potrafi¹c¹ obs³ugiwaæ AutoCAD-a? W takim
przypadku pos³ugiwanie siê atrybutami by³oby nieefektywne i niewygodne.
Rozwi¹zaniem tego problemu jest zawarty w AutoCADzie R14 interfejs, pozwalaj¹cy na do³¹czanie zewnêtrznych
baz danych. Za jego porednictwem mo¿emy powi¹zaæ graficzne obiekty przechowywane
w pliku DWG z niegraficznymi daUwaga!
Praca z zewnêtrznymi bazami nymi pobieranymi z baz danych
danych w AutoCAD-zie R14 nie
ORACLE, dBASE lub ze ród³a
bêdzie mo¿liwa, jeli podczas
instalacji programu nie zosta³ danych ODBC. Co daje nam utwowybrany typ instalacji P E £ N Y rzenie takich relacji? Przede
(lub U ¯YTKOWNIKA z w³¹czon¹ opcj¹ wszystkim pozwala wskazaæ na
ZEWN. BAZY D.).
rysunku dowolny obiekt i za¿¹daæ,
by program wywietli³ nam treæ
do³¹czonych do niego informacji
pochodz¹cych z bazy danych. Umo¿liwia te¿ realizacjê zadania dok³adnie odwrotnego, tzn. przegl¹daj¹c bazê danych mo¿emy nakazaæ, by program wskaza³ nam na rysunku wszystkie obiekty, do których do³¹czono konkretny opis.
Istnieje równie¿ mo¿liwoæ umieszczania na rysunku informacji pochodz¹cych z bazy danych w postaci widocznych
atrybutów tekstowych. Treæ takich atrybutów mo¿e byæ
póniej automatycznie aktualizowana, gdy do bazy danych
wprowadzimy jakiekolwiek modyfikacje. Dodatkow¹ zalet¹ jest fakt, ¿e przechowywanie czêci danych poza rysunkiem AutoCAD-a pozwala zredukowaæ rozmiary plików
DWG, a tak¿e uprociæ proces sporz¹dzania zestawieñ.

TWORZENIE BAZY DANYCH DBASE W EXCELU
Tabele formatu dBASE (DBF) mo¿na tworzyæ i modyfikowaæ miêdzy innymi za pomoc¹ szeroko rozpowszechnionego programu Microsoft Excel, tak wiêc nikt
nie powinien mieæ wiêkszych problemów z przygotowaniem w³asnych baz danych. By jednak zapisaæ standardowy arkusz Excela w postaci DBF, nale¿y go odpowiednio przygotowaæ. Przeledmy proces tworzenia
tabeli dBASE na konkretnym przyk³adzie.
Za³ó¿my, ¿e mamy projekt niewielkiego biura. Do
rysunku AutoCAD-a, zapisanego na dysku w folderze
C:\Projekt, do³¹czyæ chcemy bazê danych przechowuj¹c¹ dane personalne pracowników biura. Poszczególne
kolumny tabeli zawieraæ bêd¹: unikatowy numer iden-
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tyfikacyjny osoby, jej nazwisko i imiê, dzia³, w którym
jest zatrudniona, stanowisko, a tak¿e numer telefonu wewnêtrznego oraz numer zajmowanego pomieszczenia.

Rys. 1

W pierwszym wierszu nale¿y umieciæ nazwy poszczególnych kolumn, natomiast w pozosta³ych  szczegó³owy opis kolejnych pracowników. Nale¿y pamiêtaæ, aby
ustawiæ odpowiednio szerokoæ wszystkich kolumn. Excel
zapamiêtuje w komórce s³owa d³u¿sze ni¿ widoczny obszar. Jednak przy zapisie do formatu DBF zbyt d³ugie wyra¿enia zostan¹ obciête. Aby zmieniæ szerokoæ pola
NAZWISKO, kliknij lewym klawiszem myszy na nag³ówku
kolumny C arkusza (co spowoduje jej zaznaczenie),
a nastêpnie w tym samym miejscu kliknij prawym klawiszem. Z kontekstowego menu, które siê wówczas pojawi,
wybierz polecenie SZEROKOÆ KOLUMNY... i w oknie dialogowym okrel nowy rozmiar.
Nastêpnie musimy poinformowaæ Excela, ¿e ma traktowaæ
Uwaga!
Ze wzglêdu na odmienny spopowy¿sz¹ tabelkê jako bazê
danych. Kliknij lewym klawi- sób kodowania polskich znaków,
Excel nie jest niestety idealnym
szem myszy na komórce B2 narzêdziem do tworzenia tabel
i nie puszczaj¹c przycisku prze- dBASE. Gdy wczytasz plik daci¹gnij kursor do komórki H12. ne_per.dbf do AutoCAD-a, zamiast
Z menu WSTAWàNAZWA wy- polskich liter zobaczysz niestety
krzaczki.
bierz polecenie DEFINIUJ. Gdy
pojawi siê okno dialogowe
DEFINIUJ NAZWY, wpisz w polu NAZWY W SKOROSZYCIE:
 baza_danych (gdy u¿ywasz angielskiej wersji Excela  wpisz database).

Rys. 2

Rys. 3

Po tych wszystkich przygotowaniach mo¿emy z menu
PLIK wybraæ polecenie ZAPISZ JAKO.... W oknie dialogowym okrel nazwê dla naszego pliku (np. dane_per.dbf;
staraj siê nadawaæ nazwy nie d³u¿sze ni¿ omioliterowe
i bez polskich liter), natomiast w polu ZAPISZ JAKO TYP:
wybierz DBF 3 (dBASE III) (*.dbf). Teraz w folderze
naszego projektu mo¿emy utworzyæ podkatalog (np.
C:\Projekt\Tabele), do którego skopiujemy utworzon¹
przed chwil¹ bazê danych.

w AutoCAD-zie jako domylne. Wybierz wiêc z listy Default Catalog wartoæ PROJ, a z Default Schema  TABELE. Analogicznych zmian dokonaj na zak³adce Indexes  z listy Catalog wybierz PROJ, z listy Schema 
TABELE, a z Table  dane_per. Jeli wszystko siê zgadza, zatwierd ustawienia przyciskiem OK. Gdy w przysz³oci utworzysz kolejne tabele DBF, wystarczy, ¿e skopiujesz je do katalogu C:\Projekt\Tabele, a stan¹ siê one
natychmiast dostêpne dla AutoCAD-a.

KONFIGURACJA BAZY DANYCH W AUTOCAD-ZIE

ADMINISTRACJA BAZY DANYCH W AUTOCAD-ZIE

W menu START Windows,
w grupie ikon AutoCAD-a 14,
obok ikony uruchamiaj¹cej samego AutoCAD-a znajduje siê skrót
do programu KONFIGURACJA ZEWNÊTRZNEJ BAZY DANYCH. Za jego
pomoc¹ poinformujemy AutoCAD-a, ¿e w folderze C:\Projekt\Tabele znajduje siê tabela dane_per.dbf, któr¹ ma do³¹czyæ do
naszego projektu. Gdy wybierzesz
ikonê KONFIGURACJA ZEWNÊTRZNEJ BAZY DANYCH, na ekranie
pojawi siê okno dialogowe External Database Configuration. Upewnij siê, ¿e jest w nim aktywna zak³adka Environments. Po lewej stronie okna ulokowana jest lista dostêpnych rodowisk. I choæ znajduje siê ju¿ na niej rodowisko
DB3 (pozwalaj¹ce do³¹czaæ bazy danych formatu dBASE),
my stworzymy nowe. Nacinij przycisk Add.... Pojawi siê okno
dialogowe pytaj¹ce, jakiego typu bazê danych chcemy do³¹czyæ do AutoCAD-a. Wybierz z listy dBASEIII, a nastêpnie w polu Environment Name i Environment Description
wpisz kolejno nazwê i dowolny opis dla naszego nowego
rodowiska (np. BIURO oraz Bazy danych biurowca).
Gdy naciniesz OK pojawi siê
kolejne okno dialogowe o nazwie Environment: BIURO(BD3DRV). Poniewa¿ AutoCAD nie pos³uguje siê bezwzglêdnymi cie¿kami dostêpu
do plików baz danych, lecz specjalnymi kluczami (synonimami), utworzymy dwa takie klucze: jeden wskazuj¹cy na folder
ca³ego projektu (C:\Projekt),
a drugi  na podkatalog baz danych projektu (C:\Projekt\Tabele). W czêci okna dialogowego
zatytu³owanej Catalog wpisz now¹ nazwê klucza PROJ,
nastêpnie przyciskiem Browse... wska¿ folder projektu
(C:\Projekt), do którego bêdzie siê on odwo³ywaæ. Nacinij przycisk New... W czêci Schema podaj now¹ nazwê
dla klucza TABELE, a nastêpnie przyciskiem Browse...
wska¿ podkatalog C:\Projekt\Tabele. Nacinij New...
W wyniku tych operacji, okno dialogowe Environment:
DB3(BD3DRV) powinno wygl¹daæ tak, jak na rys. 3.
Przed zatwierdzeniem okna dialogowego, rzuæ jeszcze okiem na pozosta³e zak³adki. W opcjach Common
mo¿esz ustaliæ, który Catalog i Schema bêd¹ otwierane

Uruchom AutoCAD-a i wczytaj rysunek biura. Do manipulacji zewnêtrzn¹ baz¹ danych s³u¿¹ polecenia znajduj¹ce siê
w menu NARZÊDZIAàZEWNÊTRZNA BAZA DANYCH lub na pasku narzêdzi ZEWNÊTRZNA BAZA
DANYCH (pasek ten jest z pocz¹tku niewidoczny, ale mo¿esz
go przywo³aæ poleceniem WIDOKàPASKI NARZÊDZI...).
Mimo ¿e AutoCAD potrafi jednoczenie pracowaæ
z wieloma bazami danych ró¿nych formatów, w danym
momencie najprawdopodobniej nie bêdziesz wykorzystywa³ wiêcej ni¿ jednej z nich. Jednoczesne w³¹czenie
wszystkich tabel spowodowa³oby nadmierne obci¹¿enie zasobów komputera. Dlatego te¿, mimo do³¹czenia
tabel za pomoc¹ programu KONFIGURACJI ZEWNÊTRZNEJ
BAZY DANYCH, tu¿ po uruchomieniu AutoCAD-a dostêp
do nich bêdzie wy³¹czony.
By rozpocz¹æ pracê z wybran¹ tabel¹, bêdziesz musia³
wybraæ polecenie ADMINISTRACJA.... W centralnej czêci okna
dialogowego Administration pojawi siê lista dostêpnych
rodowisk  nas interesuje oczywicie rodowisko BIURO.
Zaznacz na licie jego nazwê, a nastêpnie nacinij przycisk
Connect... Zignoruj pytanie o nazwê u¿ytkownika i has³o,
zatwierdzaj¹c puste okno. Jeli
poprawnie dokona³e ustawieñ
w zak³adkach Common i Indexes,
zamiast listy rodowisk pojawi siê
wykaz dostêpnych tabel DBF
(choæ na razie bêdzie to bardzo
krótki wykaz, zawieraj¹cy jedynie
pozycjê dane_per.dbf).
Do³¹czenie wiersza tabeli
do obiektu nie powoduje skopiowania do obiektu treci ca³ego wiersza, lecz jedynie treci wybranych kolumn, na przyk³ad zawieraj¹cych imiê i nazwisko pracownika. Te kolumny bêd¹ stanowi³y ³¹cznik (tzw. Link
Path Name) pomiêdzy obiektem a baz¹ danych. Tak
wiêc na samym pocz¹tku musimy okreliæ, które kolumny utworz¹ Link Path Name. Gdy póniej, za pomoc¹
odpowiedniego narzêdzia, za¿¹damy od AutoCAD-a
Wywietl mi wiersze bazy danych do³¹czone do wskazanego na rysunku obiektu, program odczyta z obiektu wartoæ ³¹cznika, nastêpnie siêgnie do bazy danych
i wybierze z niej te wiersze, które w kolumnach Link
Path Name zawieraj¹ szukan¹ wartoæ. Oczywicie, jeli wartoci zapisane w kolumnach tworz¹cych Link
Path Name nie bêd¹ unikatowe, to AutoCAD odnajdzie wiêcej ni¿ jeden wiersz.
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Rys. 4

Rys. 5

W przypadku naszej tabeli danych personalnych, jako
³¹cznik pos³u¿yæ mog¹ kolumny NAZWISKO i IMIE.
W oknie dialogowym Administration, w czêci Database
Objects zaznacz nazwê DANE_PER, nastêpnie nacinij przycisk Link Path Names.... Pojawi siê okno dialogowe Link
Path Names, którego centraln¹ czêæ zajmuje lista wszystkich kolumn tabeli. Obok niej widoczne s¹ dwa przyciski: On
i Off, pozwalaj¹ce dodaæ lub usun¹æ nazwê kolumny z Link
Path Name. Wybierz na licie pozycjê NAZWISKO, nacinij On. Potem wybierz IMIE i równie¿ nacinij On. Nastêpnie w czêci Link Path wpisz nazwê dla naszego ³¹cznika
(np. LACZNIK) i nacinij przycisk New. Jak widaæ do pojedynczej tabeli mo¿na utworzyæ kilka ³¹czników: przyciskiem Off wy³¹cz IMIE i NAZWISKO, natomiast w³¹cz ID. W polu New wpisz
IDENTYFIKATOR i potwierd
przyciskiem New. Aby zamkn¹æ
oba okna dialogowe nasinij
przycisk Close, a potem OK.
Rys. 6

DO£¥CZANIE DANYCH DO OBIEKTÓW RYSUNKOWYCH
Z paska narzêdzi lub z menu NARZÊDZIAàZEWNÊTRZNA

BAZA DANYCH wybierz polecenie WIERSZE. W górnej czêci

Rys. 7

okna dialogowego widniej¹ nastêpuj¹ce informacje: nazwa aktywnego rodowiska ([Environment ] = BIURO),
synonimy cie¿ek dostêpu do folderu projektu i folderu
baz danych ([Catalog] = PROJ i [Schema] = TABELE),
nazwa aktywnej tabeli ([Table] = DANE_PER) i jej ³¹cznika, wed³ug którego przypiszemy wiersze do obiektów rysunkowych (z listy [Link Path Name] wybierz LACZNIK).
W czêci okna dialogowego nazwanej Cursor State wybraæ mo¿esz jeden z trzech trybów przegl¹dania tabeli:
± Read-only  brak mo¿liwoci modyfikacji tabeli.
Przewijanie bazy danych sekwencyjne tylko do przodu.
± Scrollable  brak mo¿liwoci modyfikacji tabeli. Przewijanie bazy danych sekwencyjne
do przodu lub do ty³u.
± Updatable  istnieje mo¿liwoæ modyfikacji tabeli. Przewijanie bazy danych sekwencyjne tylko do przodu.
Jeli nie chcesz dokonywaæ ¿adnej modyfikacji bazy danych, wybierz opcjê Scrollable. Po naciniêciu przycisku
Open Cursor, w centralnej czêci okna dialogowego pojawi
siê treæ pierwszego wiersza. Przyciskami Next, Prior, First
i Last mo¿esz poruszaæ siê po bazie danych przechodz¹c do,
odpowiednio: nastêpnego, poprzedniego, pierwszego i ostatniego wiersza tabeli. Odszukaj osobê o nazwisku Pawe³ Nowak, a nastêpnie nacinij przycisk Make Link <, by po³¹czyæ tê pozycjê tabeli z wybranym obiektem rysunkowym
AutoCAD-a. Okno dialogowe na chwilê zniknie, natomiast
w linii poleceñ AutCAD-a pojawi siê proba: WYBIERZ OBIEKTY. Teraz wystarczy wskazaæ dowolny obiekt, by powi¹zanie
zosta³o utworzone!
Sylwester Lewandowicz, CSSoftdesk, £ód
sylwester.lewandowicz@cssoftdesk.com.pl
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