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Okienka edycyjne - sprawdzanie
poprawnoci danych
Jedn¹ z niezaprzeczalnych zalet okien dialogowych jest ³atwoæ wprowadzania danych potrzebnych do
dzia³ania programu. Wiêkszoæ z nich polega na dokonaniu wyboru z listy, zaznaczeniu opcji lub wybraniu
odpowiedniego prze³¹cznika. W takich sytuacjach, programuj¹cy mo¿e stosunkowo ³atwo kontrolowaæ
wprowadzane dane. Inaczej jest gdy dane przekazywane s¹ do programu za porednictwem wycinka
typu edit_box. AutoLISP nie posiada ¿adnych narzêdzi do analizowania poprawnoci danych
wprowadzonych do okienka edycyjnego, tak jak ma to miejsce przy wprowadzaniu danych w linii poleceñ
AutoCAD-a, gdzie funkcje typu getxxx (getreal, getint itd.) wraz z initget pozwalaj¹ na
pobranie w³aciwych danych zarówno pod wzglêdem typu jak i wartoci.
Okienka edycyjne s¹ najbardziej nara¿one na przypadkowe lub celowe wprowadzenie niew³aciwych
danych, skutkuj¹cych b³êdnym dzia³aniem programu. W skrajnych przypadkach mo¿e dochodziæ nawet
do przerwania dzia³ania aplikacji. Dobrze napisany program, przewiduj¹cy potencjalne b³êdy i potrafi¹cy
im zapobiec, pozwala unikn¹æ takich sytuacji. W zale¿noci od potrzeb program powinien pozwalaæ na
wprowadzenie danych tylko takiego typu i tylko w takim formacie jaki jest dopuszczalny. Zapewnienie
tego spoczywa na programuj¹cym w AutoLISP-ie.
Okienko edycyjne wyboru koloru
AutoCAD-a. Dopuszczalnymi wartociami s¹ nazwy kolorów podstawowych i logicznych (nazwy zlokalizowane), oraz liczby ca³kowite od 0 do
256. Liczby rzeczywiste, nie
mieszcz¹ce siê w zakresie lub inne
³añcuchy tekstowe, oraz brak wartoci powoduj¹ wywietlenie komunikatu b³êdu.
Sprawdzenie poprawnoci danych oprócz wartoci, musi uwzglêdniaæ równie¿ ich format. Powinien on
odpowiadaæ aktualnym nastawom AutoCAD-a. Przyk³adowo, je¿eli w rysunku obowi¹zuj¹ np. cztery
miejsca po przecinku dla formatu liczb rzeczywistych, dobrze napisana aplikacja bêdzie na bie¿¹co
dokonywaæ odpowiedniego formatowania danych. I tak po wpisaniu w okienku edycyjnym dotycz¹cym
wspó³rzêdnej punktu, liczby 10 zostanie ona byæ zamieniona na 10.0000.
Automatyczne formatowanie danych
w okienku edycyjnym. Pomimo tego
i¿ wprowadzona wartoæ k¹ta jako
5678 jest poprawna, wygl¹da nieco
osobliwie i jest niejednoznaczna.
Sprowadzenie tej wartoci do zakresu k¹ta pe³nego jest ju¿ bardziej
zrozumia³e.
Do ka¿dego wycinka bêd¹cego sk³adnikiem okna dialogowego mo¿na przypisaæ reakcjê. Uzyskuje siê
to przez u¿ycie funkcji action_tile dla okrelonego wycinka, gdzie argumentem jest wyra¿enie
okrelaj¹ce reakcjê. Reakcja ta, to czynnoci jakie s¹ podejmowane przez program w momencie wybrania
przez u¿ytkownika okrelonego wycinka (wtedy nastêpuje uruchomienie action_tile). Dla wycinka
typu edit_box, akcja ta podejmowana jest w momencie przejcia do innego wycinka, lub
zaakceptowania wprowadzonej wartoci klawiszem enter. Z regu³y reakcj¹ przypisywan¹ do okienek
edycyjnych jest przypisanie okrelonej zmiennej AutoLISP-u, aktualnej wartoci wycinka (uzyskiwan¹
przez odwo³anie siê do atrybutu $value wycinka). Wartoæ tej zmiennej wykorzystywana jest póniej
przez program. Sprawdzenie poprawnoci danych wprowadzonych do edit_box, najogólniej mówi¹c,
polega na przypisaniu zmiennej wartoci $value dopiero wtedy gdy spe³nia ona okrelone warunki.
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Innymi s³owy, dalasze dzia³anie pogramu zostaje wstrzymane tak d³ugo, jak d³ugo pewne wartoci nie
s¹ poprawne. Proces sprawdzenia poprawnoci danych jest zatem czêci¹ wyra¿enia przypisanego do
action_tile.
Poniewa¿ typ danej pobranej z wycinka edit_box jest zawsze ³añcuchem tekstowym, w zale¿noci od
wymaganego przez program typu wprowadzonej wartoci, sprawdzanie dotyczyæ bêdzie osobno
sprawdzenia poprawnoci ³añcuchów tekstowych i liczb uzyskanych przez konwersjê ³añcucha
tekstowego. Dane których typ mo¿e byæ zamiennie ³añcuchem tekstowym lub liczb¹ (np. wartoci k¹ta
czy nazwy kolorów), wymagaj¹ napisania osobnych i specyficznych procedur sprawdzaj¹cych.
B³êdy wynikaj¹ce z nieprawid³owo wprowadzonej wartoci tekstowej, mog¹ mieæ b³ahe nastêpstwa,
(np. czeski b³¹d w opisie rysunku), lecz mog¹ równie¿ powodowaæ niestabilne dzia³anie programu
(np. odwo³anie do tablicy symboli przez nieistniej¹c¹ nazwê).

£añcuchy tekstowe
W zale¿noci od wymagañ aplikacji sprawdzenie poprawnoci danych tekstowych dotyczyæ bêdzie:
· mo¿liwoci wprowadzenia ³añcucha pustego
· dopuszczalnej d³ugoci tekstu
· wystêpowania spacji
· u¿ycia ma³ych i du¿ych liter
· prawid³owoci znaków dla tablic symboli (nazwy warstw, bloków, stylów tekstu itp.)
· zgodnoci ze wzorcem
· poprawnoci nazw plików
W ró¿nych sytuacjach sprawdzenie poprawnoci wprowadzonego tekstu mo¿e dotyczyæ jednego z
powy¿szych warunków, lub te¿ ich kombinacji. Na przyk³ad okienko edycyjne do wprowadzenia nazwy
nowej warstwy mo¿e wymagaæ wprowadzenia ³añcucha tekstowego gdzie dwa pierwsze znaki musz¹
byæ cyframi, trzeci znak jest podkreleniem, a pozosta³a czêæ ³añcucha nie mo¿e byæ d³u¿sza niz 10
znaków. Rzecz jasna, tak utworzony ³añcuch musi byæ zgodny z formatem wymaganym przez AutoCADa dla nazwy warstwy.

Dopuszczenie wprowadzenia ³añcucha pustego
Programuj¹cy musi zdecydowaæ czy brak wartoci (³añcuch pusty) jest mo¿liwy do zaakceptowania
przez aplikacjê czy te¿ nie. Przyk³adowo: je¿eli program wype³nia wartoci atrybutu bloku, brak wartoci
mo¿na dopuciæ, jednak w przypadku np. tworzenia nowego elementu tekstowego nale¿y wymusiæ
wprowadzenie wartoci. Innym sposobem jest podstawienie jakiej wartoci domylnej w przypadku
gdy u¿ytkownik nie poda³ ¿adnej wartoci.

D³ugoæ tekstu
Aplikacja mo¿e wymagaæ wartoci o okrelonej d³ugoci, lub wprowadzaæ górn¹ granicê d³ugoci
³añcucha. Ograniczenie d³ugoci wpisanego tekstu mo¿na okreliæ, przez nadanie wartoci atrybutu
edit_limit (standardowo 132, maksymalnie 256 znaków). Jest to wartoæ sta³a i nie podlega zmianie
podczas dzia³ania programu.
: edit_box { label = "&Data:";
key = "data";
edit_width = 10;
edit_limit = 10;
}

Wartoæ 10 atrybutu edit_limit wprowadza
ograniczenie wpisania ³añcucha tekstowego do 10
znaków. Przekroczenie zakresu nie jest mo¿liwe,
próba przekroczenia sygnalizowana jest d¿wiêkiem
(Windows)

W sytuacjach gdy istnieje potrzeba dynamicznej zmiany ograniczenia d³ugoci ³añcucha, nale¿y ustawiæ
edit_limit na maksymaln¹ dopuszczaln¹ (przez aplikacjê) wartoæ, i kazdorazowo sprawdzaæ d³ugoæ
³añcucha programowo. W zale¿noci od potrzeb mo¿na odrzuciæ zbêdne znaki, lub odrzuciæ dane w
ca³oci. Nale¿y jednak powiadomiæ o tym fakcie u¿ytkownika (por. Komunikaty b³êdów).
Mo¿e istnieæ równie¿ potrzeba okrelenia dolnej i górnej granicy d³ugoci wprowadzonego ³añcucha
tekstowego. Dobrym rozwi¹zaniem jest zastosowanie w³asnych atrybutów u¿ytkownika. Poni¿szy
fragment pliku dcl posiada dwa w³asne atrybuty mini i maxi. Okrelaj¹ one dane potrzebne do
sprawdzenia d³ugoci wprowadzonego tekstu.
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: edit_box { label = "Podaj &has³o: ";
password_char = "*";
key = "text";
edit_width = 20;
mini = 10;
maxi = 15;
}

Atrybuty u¿ytkownika definiuj¹ doln¹
i górn¹ granicê dopuszczalnego
zakresu d³ugoci wprowadzanego
tekstu.

Fragment pliku lsp dokonuj¹cego sprawdzenia dopuszczalnego zakresu d³ugoci wprowadzonego
³añcucha tekstowego.
(setq Mini (get_attr "text" "mini")
Maxi (get_attr "text" "maxi")
)

Odczytanie minimum i maksimum
zakresu okre³onego w pliku dcl

W dalszej czêci pliku lsp:
(action_tile "text"
"(setq Test
(if
(or (< (strlen $value)(read Mini))
(> (strlen $value)(read maxi))
)
(progn
(set_tile \"error\"
(strcat
\"Has³o musi mieæ od \" Mini \" do \" Maxi \" znaków.\"
)
)
Nil
)
(progn
(set_tile \"error\" \"\")
$value
)
)
)"
)
Efekt dzia³ania mo¿na obserwowaæ w oknie dialogowym:
Wprowadzenie mniej ni¿ 5 znaków, powoduje
wywietlenie komunikatu b³êdu.

Podobnie wprowadzenie wiêcej ni¿ 10 znaków:

Poprawna d³ugoæ tekstu.
Uwaga:
Przedstawiony przyk³ad ilustruje tylko sposób
sprawdzenia zakresu d³ugoci wprowadzonego
tekstu. Nie jest tutaj testowana poprawnoæ
wprowadzonego has³a.
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Innym sposobem sprawdzenia dopuszczalnego zakresu d³ugoci wprowadzonego tekstu, jest u¿ycie
funkcji wcmatch (por. Zgodnoæ ze wzorcem).

Spacje
Z ró¿nych powodów znaki spacji w wartoci przekazywanej z edit_box do dalszej czêci programu
mog¹ byæ niepo¿¹dane. W przypadku ich wyst¹pienia, program analizuj¹cy poprawnoæ danych, mo¿e
je w ca³oci odrzuciæ, lub automatycznie zamieniæ ka¿de wyst¹pienie znaku spacji, innym poprawnym
(z punktu widzenia aplikacji) znakiem. Przedstawiona poni¿ej funkcja AutoLISP realizuje w³anie to
zadanie.
(defun dlg:Txt_DelSpace
(X Char / Lst Tmp)
(while (/= X "")
(setq Tmp (substr X 1 1)
X (substr X 2)
)
(setq Lst (append (list Tmp) Lst))
)
(setq Lst
(reverse (subst Char (chr 32) Lst))
)
(while Lst
(setq Tmp (car Lst)
Lst (cdr Lst)
)
(setq X (strcat X Tmp))
)
)

Funkcja dlg:Txt_DelSpace zastêpuje
ka¿de wyst¹pienie spacji w ³añcuchu
tekstowym (argument X), znakiem
(lub ³añcuchem tekstowym) (argument Char).
Funkcja zwraca zmodyfikowany tekst.
Je¿eli spacje w ³añcuchu nie wystêpuj¹, zwracany jest ³añcuch bez
zmian.

Poni¿szy fragment kodu ilustruje wykorzystanie tej funkcji w celu sprawdzenia i zmiany tekstu pobranego
z edit_box. Po wykonaniu zmiany tekstu wywietlany jest komunikat w wycinku errtile.
(setq Msg "Zamieniono spacje na znak podkrelenia.")
(action_tile "name"
"(if
(/= $value \"\")
(setq Test (dlg:Txt_DelSpace $value \"_\"))
)
(if Test
(if (/= Test $value)
(progn
(set_tile $key Test)
(set_tile \"error\" Msg)
)
(set_tile \"error\" \"\")
)
)"
)
Okno dialogowe testujace powy¿sz¹ instrukcjê wygl¹da tak:
Po wpisaniu dowolnej wartoci tekstowej
zawieraj¹cej spacje i akceptacji w edit_box...
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... wartoæ zostaje zmieniona i wywietlany jest
komunikat w wycinku errtile.
Je¿eli tekst nie zawiera³ spacji dane s¹ przyjmowane, bez wywietlania komunikatu.

Oczywicie programuj¹cy musi jeszcze zdecydowaæ czy tak sformatowany tekst nadaje siê do dalszego
zastosowania (przypadek gdy wprowadzono same spacje, lub czy tekst mo¿e byæ nazw¹ symbolu). W
zale¿noci od wyniku wartoæ mo¿e zostaæ zaakceptowana lub odrzucona.

Ma³e i du¿e litery
Aplikacja mo¿e wymagaæ aby tekst wprowadzony do edit_box u¿ywa³ w ca³oci lub w czêci ma³ych
b¹d du¿ych liter. Przyk³adowo np. je¿eli nale¿y wprowadziæ tekst który ma reprezentowaæ imiê i
nazwisko, mo¿naby go automatycznie formatowaæ, tak aby pierwsze litery wyrazów by³y zamieniane na
du¿e litery pozosta³e za na ma³e, bez wzglêdu na postaæ tekstu wprowadzonego przez u¿ytkownika.
Podobnie np. format numeru rysunku mo¿e wymagaæ u¿ycia du¿ych liter zamiast ma³ych. Iloæ mo¿liwych
sytuacji, jest zale¿na od wymagañ programu, programuj¹cy musi okreliæ, czy sprawdzenie formatu pod
tym k¹tem jest konieczne czy nie. Je¿eli istnieje potrzeba zastosowania tego typu testu, powinno siê tak
oprogramowaæ zdarzenie, aby program dokonywa³ sam przekszta³cenia tekstu, zamiast informowaæ
u¿ytkownika o niepoprawnoci danych. Rozwa¿aj¹c wczeniej wspomniany przyk³ad, automatyczne
formatowanie imienia i nazwiska, bêdzie bardziej optymalnym rozwi¹zaniem, zamiast wysy³ania
komunikatów o b³êdzie. Je¿eli jest to uzasadnione, warto równie¿ rozwa¿yæ mo¿liwoæ sprawdzania (i
przekszta³cania) podanego ³añcucha tekstowego, w pewnych sytuacjach, gdzie wprowadzona wartoæ
jest wprawdzie poprawna lecz wygl¹da w oknie dialogowym dziwacznie (np. zamieniæ ³añcuch
jakwaRSTWA na jakwarstwa lub JAKWARSTWA). Do zamiany znaków na ma³e lub du¿e litery
s³u¿y funkcja strcase.

Sprawdzenie nazw tablic symboli
AutoCAD narzuca pewne ograniczenia w u¿ywaniu znaków w nazwach tablicy symboli (nazwy warstw,
bloków, widoków, rodzajów linii itp.) W AutoCAD-zie 2000 jest to ³añcuch o d³ugoci 255 znaków.
Tekst mo¿e posiadaæ spacje, zabronione jest u¿ycie nastêpuj¹cych znaków: < > / \ " : ? * | , = ` .
We wczeniejszych wersjach (i w AutoCAD 2000 je¿eli zmienna systemowa EXTNAMES jest równa 0),
wymagany ³añcuch posiada³ d³ugoæ do 31 znaków. Móg³ sk³adaæ siê ze znaków alfanumerycznych,
oraz znaku dolara ($), podkrelenia (_), oraz mylnika (-), a niedopuszczalne by³o u¿ycie znaku spacji.
Je¿eli aplikacja wymaga podania takiej nazwy (w celu utworzenia lub zmiany nazwy), nale¿y
bezwzglêdnie sprawdzaæ now¹ wartoæ za pomoc¹ funkcji AutoLISP-u snvalid. Funkcja zwróci T
je¿eli nazwa jest poprawna lub w przeciwnym wypadku nil. Dopiero po pozytywnie przeprowadzeniu
testu poprawnoci nazwy, mo¿na pozwoliæ na wykonywanie dalszej czêci programu.
(defun dlg:SNvalid (X Msg?)
(if
(and X (= (type X) STR))
(if
(snvalid X)
(progn
(if Msg? (set_tile "error" "")) X)
(progn
(if Msg?
(set_tile "error" "Niepoprawna nazwa.")
) Nil
)
)
)
)
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(action_tile "name"
"(setq Test (dlg:Snvalid $value T))"
)

Fragment kodu pliku lsp.
Reakcja przypisana do
action_tile sprawdza
poprawnoæ nazwy w wycinku zmiany nazwy.
Komunikat b³êdu pojawia
siê w wycinku errtile okna
dialogowego.

W przypadku koniecznoci wprowadzenia nazwy istniej¹cego symbolu, lepszym rozwi¹zaniem jest
zrezygnowanie z edit_box, utworzenie listy symboli i umo¿liwieniu dokonywania wyboru z listy
rozwijalnej (wycinek popup_list) lub listy wybieralnej (wycinek list_box). Rozwi¹zanie to nie
wymaga sprawdzania poprawnoci danych.

Zgodnoæ ze wzorcem
Ze wzglêdu na specyfikê programu, mo¿e istnieæ potrzeba wprowadzenia danych w cile okrelonym
formacie. Aplikacja mo¿e narzucaæ w ca³oci lub tylko w pewnych granicach ograniczenia wprowadzanej
wartoci. Do porównania wartoci uzyskanej z edit_box ze wzorcem mo¿na wykorzystaæ funkcjê
wcmatch. Poni¿ej prezentowany fragment kodu AutoLISP pozwala tylko na wprowadzenie daty w
formacie DD-MM-YYYY. Ka¿da inna wartoæ jest odrzucana jako niepoprawna.
(defun dlg:Date? (X Msg? / dd mm yy)
(if
(and X (= (type X) STR))
(if
(wcmatch X ##-##-####)
(progn
(setq dd (substr X 1 2)
mm (substr X 4 2)
yy (substr X 7)
)
(if
(and
(dlg:Num_Min-Max 0 dd 1 31 Nil)
(dlg:Num_Min-Max 0 mm 1 12 Nil)
(dlg:Num_Min-Max 0 yy 1000 9999 Nil)
)
(progn
(if Msg? (set_tile "error" ""))
X
)
(progn
(if Msg? (set_tile "error" "Z³a data."))
Nil
)
)
)
(progn
(if Msg? (set_tile "error" "Nalezy wpisac date."))
Nil
)
)
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)

)

(progn
(if Msg? (set_tile "error" "To nie jest poprawna data."))
Nil
)

Poni¿ej przedstawione s¹ przyk³ady okna dialogowego testuj¹cego prezentowan¹ funkcjê:

Przyk³ady okna programu testuj¹cego.
Powy¿ej: wprowadzenie ³añcucha niezgodenego ze wzorcem, powoduje wywietlenie
komunikatu b³êdu. Przekroczenie zakresu 31 dni
skutkuje równie¿ odrzuceniem danej, pomimo
formatu zgodnego ze wzorcem.
Obok: poprawnie wprowadzona data.
Stosowanie funkcji wcmatch w wiêkszoci przypadków, jest niezawodnym (i czêsto wystarczaj¹cym)
sposobem sprawdzenia ³añcucha tekstowego wprowadzonego w edit_box. Warunki jakim maj¹ sprostaæ
dane zale¿¹ od indywidualnych wymagañ programu.

Nazwy plików i cie¿ki dostêpu
Ze wzglêdu na mo¿liwoæ powstawania b³êdów, doæ skomplikowanej i rozbudowanej procedurze
sprawdzaj¹cej poprawnoæ, nale¿y unikaæ wykorzystywania okienek edycyjnych do podawania nazw
plików lub wskazywania cie¿ek dostêpu. Znacznie ³atwiej i bardziej niezawodnie jest wykorzystywanie
do tego celu standardowej funkcji getfiled wywo³ywanej np. przyciskiem. Przedstawienie nazwy
pliku wraz ze cie¿k¹ w wycinku tekstowym (a nie edit_box) zabezpiecza przed przypadkow¹ zmian¹:

W AutoCAD 2000 (i zainstalowanym ExpressTools) do wskazywania folderów (katalogów) mo¿na
wykorzystaæ funkcjê zdefiniowan¹ w pliku acetutil.arx o nazwie acet-ui-pickdir* .
Funkcja acet-ui-pickdir wywo³ywana jest z trzema (opcjonalnymi) argumentami. Pierwszy z
nich to tekst jaki pojawi siê w górnej czêci okna, drugi to cie¿ka w której rozpoczyna siê poszukiwanie,
a trzeci to tytu³ okna dialogowego. Funkcja zwraca nazwê wskazanego folderu lub nil.
Uwaga
W wersji pliku acetutil.arx ni¿szej ni¿ 1.2 funkcjê acet-ui-pickdir nale¿y wywo³ywaæ
bez argumentów! W celu sprawdzenia wersji pliku nale¿y wywo³aæ funkcjê:
(acet-util-ver)
która zwraca liczbê rzeczywist¹ okrelaj¹c¹ numer wersji.
Nastêpuj¹ce wywo³anie:
(acet-ui-pickdir "Biblioteki ARX" "E:\\AutoCAD\\Ac2000\\Arx" "")
*

Przed wywo³aniem funkcji nale¿y upewniæ siê czy aplikacja acetutil.arx jest za³adowana (wywo³anie funkcji
(arx) zwraca listê aktualnie za³adowanych aplikacji arx).
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wywietli okno dialogowe, w którym mo¿na dokonaæ wyboru katalogu:

Je¿eli zachodzi potrzeba wprowadzenia nazwy pliku do wycinka edit_box, co do którego istnieje
pewnoæ ¿e powinien siê on znajdowaæ w bibliotecznej cie¿ce poszukiwañ do sprawdzenia poprawnoci
mo¿na wykorzystaæ nieudokumentowan¹ funkcjê AutoLISP-u, o nazwie fnsplitl. Pozwala ona w
prosty sposób wyodrêbniæ cie¿kê dostêpu do pliku i jego rozszerzenie. Poni¿szy fragment kodu w
przypadku znalezienia pliku przypisze zmiennej Test listê sk³adaj¹c¹ siê z ³añcuchów tekstowych
reprezentuj¹cych cie¿kê, nazwê i rozszerzenie pliku. Gdy plik nie zostanie znaleziony (plik nie istnieje,
lub podano b³êdn¹ nazwê) zmienna Test nie ma przypisanej ¿adnej wartoci (jest nil). Reakcja
przypisana do przycisku zamykaj¹cego ("accept") pozwala na zamkniêcie okna tylko w przypadku
gdy Test jest ró¿ne od nil .
;;; reakcja przypisana do edit_box:
(action_tile "name"
"(setq Test
(if
(findfile $value)(fnsplitl (findfile $value)) nil)
)
(if Test
(progn
(set_tile \"error\" \"\")
(set_tile \"path\" (strcat \"cie¿ka: \" (car Test)))
)
(progn (set_tile \"error\" \"B³êdna nazwa pliku.\")
(set_tile \"path\" \"\")
)
)
"
)
;;; Reakcja przypisana do przycisku "accept" :
(action_tile "accept"
"(if Test
(progn (done_dialog 1) Test)
(set_tile \"error\" \"Nale¿y podaæ nazwê pliku.\")
)"
)
©2000 Jacek Ko¿uszek http://www.kojacek.cad.pl
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Okna zwi¹zane z przedstawionym kodem wygl¹daj¹ nastêpuj¹co:
Je¿eli plik istnieje wywietlana jest
cie¿ka dostêpu.

Po naciniêciu przycisku OK.
zwracana jest taka lista:
("D:\\AutoCAD\\R15\\Express\\" "acetutil" ".arx")
Gdy plik nie istnieje wywietlany jest
komunikat b³êdu, okno mo¿na
zamkn¹æ tylko przyciskiem Anuluj.

Zastosowanie fnsplitl pozwala w ³atwy sposób wyodrêbniæ cie¿kê dostêpu do pliku, któr¹ mo¿na
wywietliæ w oknie dialogowym. W prezentowanym przyk³adzie dodatkowo, akcja podejmowana przez
program uzale¿niona jest od rozszerzenia pliku.

Liczby
Poprawnoæ danych wprowadzonych do edit_box jako liczby mo¿e mieæ krytyczne znaczenie dla
dzia³ania ca³ego programu. Wprowadzenie b³êdnej (z punktu widzenia programu) wartoci, bez
sprawdzenia jej poprawnoci, z pewnoci¹ doprowadzi do nieprawid³owego dzia³ania dalszej czêci
programu. Dlatego te¿ ju¿ na poziomie wprowadzania danych (w oknie dialogowym), nale¿y zadbaæ o
jej poprawnoæ, oraz dokonaæ jej odpowiedniego formatowania. W ró¿nych sytuacjach (w zale¿noci od
wymagañ programu) sprawdzenie poprawnoci danej mo¿e odbywaæ siê wed³ug takiego schematu:

Czy edit_box ma
TAK przypisan¹ wartoœæ? NIE
Czy ³añcuch
NIE
reprezentuje liczbê?
TAK
Formatowanie
liczby
wymagane
INT

REAL
FORMATUJ

Komunikat b³êdu
errtile lub alert

Czy liczba mieœci siê
w okreœlonym
NIE
zakresie?
TAK
aktualizuj
edit_box

Liczba lub ³añcuch
reprezentuj¹cy liczbê

WYNIK
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Sprawdzenie bazuj¹ce na takim (lub podobnym) modelu pozwoli wprowadziæ do edit_box, prawid³owe
dane, odpowiednio sformatowane, a co za tym idzie, zapobiegaj¹ce powstawaniu b³êdów. Procedura
sprawdzajaca w zale¿noci od potrzeb mo¿e obejmowaæ wszystkie prezentowane kroki, lub ich czêæ.

Sprawdzenie czy wprowadzono liczbê
Dla wycinka typu edit_box wymagaj¹cego wprowadzenia liczby, jest to pierwsze (oprócz sprawdzenia
czy w ogóle jest wartoæ) sprawdzenie poprawnoci danych. Dopiero jego wynik okrela, czy dalsze
testy s¹ wykonywane, lub czy wartoæ jest odrzucana. W wielu przypadkach (gdy wynik jest pozytywny),
nastêpuje ju¿ tylko odpowiednie sformatowanie danej, dalsze sprawdzanie nie jest ju¿ potrzebne. Dotyczy
to np. sk³adowych wspó³rzêdnej punktu - je¿eli jest to liczba, trzeba j¹ tylko odpowiednio sformatowaæ
jako liczbê rzeczywist¹, sprawdzenie zakresu nie jest ju¿ konieczne. Prezentowana poni¿ej funkcja
sprawdza czy ³añcuch reprezentuje liczbê.
(defun dlg:Num? (X)
(if
(and X (= (type X) STR))
(if
(=
(type (distof X))
REAL
)
T
Nil
)
)
)

Funkcja sprawdza czy ³añcuch tekstowy
(argument X) reprezentuje liczbê (ca³kowit¹ lub
rzeczywist¹). Je¿eli tak zwraca T w przeciwnym
wypadku zwraca nil. Funkcja ta wykorzystywana jest w innych funkcjach prezentowanych dalej.

Liczby ca³kowite
Je¿eli wartoci¹ wymagan¹ jest liczba ca³kowita, w wiêkszoci przypadków, po pozytywnym wyniku
sprawdzenia czy podano liczbê, gdy jest to liczba rzeczywista wystarczy przkszta³ciæ j¹ w liczbê ca³kowit¹,
przez odciêcie, czêci dziesiêtnej u¿ywaj¹c funkcji itoa i atoi np.
(itoa (atoi "10.97")) zwraca: "10"
Je¿eli nie jest to specjalnie uzasadnione, trzeba zastanowiæ siê, czy w przypadku wprowadzenia liczby
rzeczywistej nale¿y j¹ zaokr¹glaæ do najbli¿szej liczby ca³kowitej. W wielu sytuacjach mo¿e byæ to
niezrozumia³e dla u¿ytkownika. Warto wtedy wywietliæ odpowiedni komunikat.

Liczby rzeczywiste
W przypadku wymaganych liczb rzeczywistych, po sprawdzeniu czy jest to liczba, w ka¿dym przypadku,
(liczbê ca³kowit¹ trzeba przekonwertowaæ na rzeczywist¹), nale¿y dokonaæ odpowiedniego formatowania
liczby zgodnie z aktualnymi nastawami AutoCAD-a. Pamiêtaæ trzeba, ¿e za pomijanie zer podczas
konwersji liczby funkcj¹ rtos, odpowiedzialna jest zmienna systemowa DIMZIN.
(defun dlg:Format_Real (X Msg? / DMZ Res)
(if
(dlg:Num? X)
(progn
(setq DMZ (getvar "DIMZIN"))
(setvar "DIMZIN" 0)
(setq Res (rtos (distof X)))
(if Msg? (set_tile "error" ""))
(setvar "DIMZIN" DMZ)
)
(progn
(if Msg?
(set_tile "error" "To nie jest liczba rzeczywista.")
©2000 Jacek Ko¿uszek http://www.kojacek.cad.pl
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)

)

)

)
(if Res Res)

Prezentowana powy¿ej funkcja dokonuje formatowania ³añcucha tekstowego reprezentuj¹cego liczbê
(ca³kowit¹ lub rzeczywist¹) na ³añcuch tekstowy reprezentujacy liczbê rzeczywist¹ zgodnie z aktualnymi
nastawami AutoCAD-a.
Liczby rzeczywiste reprezentuj¹ce wartoci k¹ta omówione s¹ osobno w czêci Liczby okrelaj¹ce
wartoæ k¹ta.

Okrelenie dolnej i górnej granicy zakresu liczb
Czêsto samo wprowadzenie odpowiedniego typu wartoci, nie wystarcza by wartoæ t¹ uznaæ za poprawn¹.
Potrzebne jest równie¿ sprawdzenie czy mieci siê ona w akceptowanym przez program dopuszczalnym
zakresie. Przyk³adowo numery kolorów AutoCAD-a mog¹ byæ liczbami ca³kowitymi z zakresu od 0 do
256. Do sprawdzenia czy liczba mieci siê w okrelonym zakresie mo¿na wykorzystaæ funkcjê
prezentowan¹ poni¿ej. Funkcja posiada piêæ argumentów. Argument Num mo¿e mieæ wartoæ 0 lub 1.
Je¿eli ma wartoæ 0 testowana jest liczba ca³kowita, jeli 1 testowana jest liczba rzeczywista. Drugi
argument (X) jest ³añcuchem tekstowym reprezentuj¹cym liczbê. Trzeci i czwarty argument to liczby
okrelaj¹ce zakres liczb. Mog¹ byæ typu INT lub REAL. Je¿eli pi¹ty argument (Msg?) ma wartoæ ró¿n¹
od nil, wywietlane s¹ komunikaty b³êdu w wycinku errtile. Funkcja zwraca T lub nil. Wa¿ne przed wywo³aniem funkcji nale¿y upewniæ siê czy argument X jest ³añcuchem reprezentuj¹cym liczbê.
(defun dlg:Num_Min-Max
(Num X Mini Maxi Msg? / Test Res)
(if
(= Num 0)
(setq Test (atoi X))
(setq Test (distof X))
)
(if
(< Test Mini)
(progn
(setq Res Nil)
(if Msg? (set_tile "error" "Liczba jest za ma³a."))
)
(progn
(if
(> Test Maxi)
(progn
(setq Res Nil)
(if Msg? (set_tile "error" "Liczba jest za duza."))
)
(progn
(setq Res T)
(if Msg? (set_tile "error" ""))
)
)
)
)
(if Res Res)
)
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Liczby okrelaj¹ce wartoæ k¹ta
Okienka edycyjne wymagaj¹ce wprowadzenia wartoci k¹ta, nale¿y traktowaæ nieco inaczej ni¿ dotycz¹ce
liczb. Ze wzglêdu na szerok¹ gamê dostêpnych formatów opisujacych wartoci k¹ta w AutoCAD-zie
(stopnie dziesiêtne, radiany, jednostki geodezyjne itd.), aplikacja powinna byæ przygotowana, na przyjêcie
ka¿dego z tych formatów z aktualn¹ dok³adnoci z jak¹ wywietlane s¹ wartoci k¹ta w AutoCAD-zie.
Bior¹c pod uwagê ¿e wartoci k¹ta mog¹ byæ zarówno ³añcuchami tekstowymi, jak i ³añcuchami
tekstowymi reprezentuj¹cymi liczby, do sprawdzania poprawnoci wpisanego k¹ta nale¿y u¿ywaæ funkcji
konwersji dotycz¹cych jednostek k¹towych angtos i angtof. Poni¿ej funkcja sprawdzaj¹ca poprawnoæ
wprowadzenia wartoci k¹ta. £añcuch wprowadzony do edit_box mo¿e byæ wprowadzony w dowolnym
formacie zapisu k¹ta. Po sprawdzeniu poprawnoci, w okienku edycyjnym wywietlana jest wartoæ
k¹ta w aktualnie obowi¹zuj¹cych jednostkach k¹ta.
(defun dlg:format_Angle (X Msg? / DMZ Res)
(if
(angtof X)
(progn
(if Msg? (set_tile "error" ""))
(setq Res
(angtos (angtof X))
)
)
(if Msg?
(set_tile "error"
"B³¹d. Z³a wartosc k¹ta.")
)
)
(if Res Res)
)

Je¿eli argument Msg? jest ró¿ny
od nil, w przypadku wyst¹pienia
b³êdu wywietlany jest komunikat b³êdu.

Okno programu testuj¹cego wprowadzanie wartoci k¹ta do edit_box. Dane akceptowane s¹ we
wszystkich formatach zapisu k¹ta dostêpnych w AutoCAD-dzie.
W sytuacjach gdy program narzuca ograniczenia wartoci k¹ta tylko do okrelonych wielokrotnoci
pewnego k¹ta np. 0, 15, 30, 45 itd. jest lepiej (i ³atwiej) wykorzystaæ do tego celu mo¿liwoæ wyboru z
listy (wycinek typu popup_list), ni¿ sprawdzaæ poprawnoæ liczby w edit_box. W podobny sposób
mo¿na zastosowaæ wycinek slider. Rozwi¹zania takie nie wymagaj¹ sprawdzania poprawnoci
zwróconej wartoci.
W sytuacjach gdy wymagane jest okrelenie dolnej i górnej granicy wartoci k¹ta, mo¿na tego dokonaæ
przez konwersjê wartoci k¹ta na liczbê (wartoæ k¹ta w radianach lub stopniach) i sprawdzeniu jej
zakresu tak jak dla liczb.

£añcuchy tekstowe i liczby
Niektóre okienka edycyjne mog¹ przyjmowaæ dane które s¹ ³añcuchami tekstowymi lub ³añcuchami
tekstowymi reprezentuj¹cymi liczby. Przyk³adem takiego okienka edycyjnego mo¿e byæ pole w które
mo¿na wpisaæ nazwê koloru (np. czerwony, zielony, jakwarstwa itd.), lub jego numer (np. 1, 40, 256).
Sprawdzenie tego typu wartoci musi odbywaæ siê dwustopniowo. Na pocz¹tku sprawdzany jest ³añcuch
czy reprezentuje liczbê (tutaj ca³kowit¹). Je¿eli tak, nale¿y spawdziæ czy liczba nie jest mniejsza od zera
i nie wiêksza od 256. W wypadku gdy wartoæ sprawdzana nie jest liczb¹, trzeba sprawdziæ czy dany
³añcuch znajduje siê na licie kolorów. Gdy ¿aden z warunków nie jest spe³niony, wpisana wartoæ jest
©2000 Jacek Ko¿uszek http://www.kojacek.cad.pl
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b³êdna i zostaje odrzucana. Jako przyk³ad, poni¿ej funkcja realizuj¹ca takie sprawdzenie. Funkcja
sprawdza ³añcuch tekstowy czy jest on poprawn¹ nazw¹ lub numerem koloru AutoCAD-a. Zwraca nazwê
lub numer koloru, w przypadku powodzenia lub nil, gdy wartoæ jest niepoprawna. Je¿eli argument
Msg? jest ró¿ny od nil, wywietlany jest komunikat b³êdu w wycinku errtile. Dla kolorów nazwanych
funkcja zwraca zawsze nazwê koloru (np. wpisano "1" funkcja zwaca "czerwony").
(defun dlg:Color? (X Msg? / Test)
(setq Test
(if X
(progn
(cond
( (= (type (read X)) REAL)
(if Msg? (set_tile "error" "Niew³aciwy kolor."))
Nil
)
( (= (type (read X)) INT)
(if
(not (dlg:Num_Min-Max 0 X 1 256 Nil))
(progn
(if Msg? (set_tile "error"
"Kolor mo¿e byæ liczb¹ od 0 do 256."
)
)
nil
)
(progn (if Msg? (set_tile "error" "")) X)
)
)
(t
(if
(not
(member (strcase X)
("CZERWONY" "¯Ó£TY" "ZIELONY"
"B£ÊKITNY" "NIEBIESKI" "FIOLETOWY"
"BIA£Y" "JAKWARSTA" "JAKBLOK"
)
)
)
(progn
(if Msg? (set_tile "error" "Niew³aciwy kolor."))
Nil
)
(progn (if Msg? (set_tile "error" "")) X)
)
)
)
)
Nil
))
(if Test (dlg:Color->Str X) Nil)
)
Formatowania nazwy lub numeru koloru dokonuje funkcja:
(defun dlg:Color->Str (Color / Res)
(setq Res
(cdr
(assoc
(strcase Color)
©2000 Jacek Ko¿uszek http://www.kojacek.cad.pl
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)

)

)

(list ("CZERWONY" . "czerwony")
("¯Ó£TY" . "¿ó³ty")
("ZIELONY" . "zielony")
("B£ÊKITNY" . "b³êkitny")
("NIEBIESKI" . "niebieski")
("FIOLETOWY" . "fioletowy")
("BIA£Y . "bia³y")
("JAKWARSTA" . "JakWarstwa")
("JAKBLOK" . "JakBlok")
("1" . "czerwony")
("2" . "¿ó³ty")
("3" . "zielony")
("4" . "b³êkitny")
("5" . "niebieski")
("6" . "fioletowy")
("7" . "bia³y")
("256" . "JakWarstwa")
("0" . "JakBlok")
)

)
(if (not Res) Color Res)

Uwaga: Przedstawione funkcje dokonuj¹ formatowania nazwy koloru w polskiej wersji jêzykowej
AutoCAD-a.

Reakcja przypisana do przycisku zamykaj¹cego
Podczas aktywnoci okna dialogowego u¿ytkownik przejmujê pe³n¹ kontrolê nad dalszym wykonywaniem
programu. W tym czasie mo¿e wprowadzaæ dane, zmieniaæ parametry programu itp. Przyciski zamykaj¹ce
okno dialogowe koñcz¹ ten proces, i w zale¿noci od typu wybranego przycisku zamykaj¹cego (zwykle
OK i Anuluj) wykonuj¹ odpowiednie operacje* w rysunku. Dokonuj¹c sprawdzenia poprawnoci danych
wprowadzanych do edit_box, nale¿y uwzglêdniæ, reakcje przycisków zamykaj¹cych okno dialogowe,
w przypadku wprowadzenia niew³aciwych danych. Jest to konieczne ze wzglêdu na mo¿liwoæ
zignorowania, przez u¿ytkownika, komunikatu o b³êdzie generowanego przez funkcjê sprawdzajac¹
poprawnoæ wprowadzonej wartoci. Ostatnim elementem chroni¹cym program przed powstaniem
powa¿nego b³êdu (spowodowanym wykorzystaniem b³êdnie wprowadzonej danej, lub jej braku), jest
reakcja zwi¹zana z przyciskiem zamykaj¹cym. Z regu³y jest to niepodejmowanie ¿adnej akcji (oprócz
wywietlenia komunikatu b³êdu) przez przycisk akceptuj¹cy tak d³ugo, dopóki nie jest wprowadzona
poprawna wartoæ. Nale¿y jednak pozostawiæ u¿ytkownikowi mo¿liwoæ opuszczenia okna dialogowego
przez wybranie przycisku Anuluj.

Przycisk akceptuj¹cy
Jak to wczeniej wspomniano przycisk akceptuj¹cy nie mo¿e pozwoliæ na opuszczenie okna (a wiêc
dalsze wykonywanie programu), tak d³ugo dopóki nie s¹ wprowadzone wszystkie wymagane dane w
poprawnej formie. Programuj¹cy musi zatem tak skonstruowaæ zdarzenie przypisane do przycisku
akceptujacego, aby w wypadku braku poprawnych danych program nie podejmowa³ ¿adnej akcji.
Poniewa¿ przedstawione i omawiane tutaj funkcje sprawdzaj¹ce poprawnoæ danych s¹ tak skonstruowane,
aby zwraca³y nil w przypadku negatywnego wyniku testu, najprostsz¹ metod¹ jest zastosowanie
wyra¿enia warunkowego if.
Poni¿szy przyk³ad ilustruje wywo³anie funkcji done_dialog z argumentem 1 (standardowo dla
przycisku OK), w przypadku przypisania wartoci do zmiennej Test (bêd¹cej wynikiem sprawdzenia
poprawnoci danej w edit_box).
*

Jest to standardowe zachowanie programów AutoLISP. W sytuacjach u¿ycia metod ActiveX Automation, mo¿liwe
jest wykonywanie operacji na obiektach rysunkowych podczas aktywnoci okna dialogowego. Zosta³o to omówione
w AutoLISP i DCL bez tajemnic 4 - DCL i ActiveX Automation.
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(action_tile "accept" "(if Test (done_dialog 1))")
Konstrukcja taka przypisuje akcjê tylko w przypadku gdy Test nie jest nil. Mo¿na j¹ ³atwo rozbudowaæ,
dodaj¹c polecenie wywietlenia komunikatu o b³êdzie, w wycinku errtile:
(action_tile "accept"
"(if Test
(progn (done_dialog 1) Test)
(set_tile \"error\" \"Nale¿y podaæ nazwê pliku.\")
)"
)
Okno nie zostanie zamkniête przyciskiem akceptujacym dopóki uzytkownik nie poda poprawnej wartoci.
Podobnie nale¿y postêpowaæ gdy w oknie dialogowym jest wiêcej wycinków typu edit_box, które
by³y testowane na poprawnoæ wprowadzanych danych.
(action_tile "accept"
"(if
(and Test1 Test2 Test3)
(progn (done_dialog 1)(list Test1 Test2 Test3))
(set_tile \"error\" \"B³¹d. Z³e parametry\")
)"
)
W przypadku gdy wartoci wprowadzone s¹ bezb³êdnie okno zostanie zamkniête, i zostanie zwrócona
lista z wartociami zmiennych Test1 Test2 i Test3 (potrzebna do dalszego wykonywania programu),
w przeciwnym wypadku (gdy choæ jedna wartoæ jest niepoprawna) zostanie wywietlony komunikat
b³êdu.
Dobrym zwyczajem jest takie oprogramowanie zdarzenia, aby u¿ytkownik zosta³ powiadomiony, który
z wycinków jest przyczyn¹ powstania b³êdu (w wy¿ej przedstawionym przyk³adzie u¿ytkownik, wie
tylko ¿e wprowadzone parametry s¹ b³êdne - nie wie natomiast które). Poni¿szy fragment kodu, ilustruje,
jeden ze sposobów wyznaczenia odpowiedniego komunikatu dla trzech wycinków. Zak³adaj¹c ¿e
procedura sprawdzenia ka¿dego wycinka zwraca nil, w przypadku b³êdnie wprowadzonej wartoci,
reakcja przypisana do wycinka accept wywietli odpowiedni komunikat. Gdy choæby jedna zmienna
jest nil, wykonywane jest kolejno sprawdzenie ka¿dej zmiennej (czy ma wartoæ). Komunikat zostanie
wywietlony w przypadku napotkania pierwszej zmiennej która jest nil.
(action_tile "accept"
"(if
(and Test1 Test2 Test3)
(progn (done_dialog 1)(list Test1 Test2 Test3))
(if Test1
(if Test2
(if (not Test3)
(set_tile \"error\" \"B³êdna wartoæ Test3\")
)
(set_tile \"error\" \"B³êdna wartoæ Test2\")
)
(set_tile \"error\" \"B³êdna wartoæ Test1\")
)
)"
)
Zamiennie zamiast zagnie¿d¿onych funkcji if, mo¿na zastosowaæ funkcjê cond. Innym sposobem
zapewnienia odpowiedniej treci wywietlanego komunikatu b³êdu dla konkretnego wycinka, jest
zastosowanie atrybutów u¿ytkownika w pliku dcl. Mo¿na przypisaæ do ka¿dego wycinka w³asny atrybut,
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gdzie wartoci¹ bêdzie treæ komunikatu b³êdu* . Odczytaæ go mo¿na u¿ywaj¹c funkcji get_attr, a
wartoæ przekazaæ do errtile, w momencie powstania b³êdu (lub wybrania przycisku OK).

Przycisk anuluj¹cy
Je¿eli nie ma specjalnych powodów aby nie stosowaæ przycisku anuluj¹cego, powinien siê on znaleæ w
ka¿dym oknie dialogowym w którym dokonuje siê ustawieñ programu. Zawsze nale¿y umo¿liwiæ
u¿ytkownikowi opuszczenie okna bez wykonania dalszej czêci programu. W takich sytuacjach nie
powinno siê zapamiêtywaæ ustawieñ dokonanych przez u¿ytkownika w oknie dialogowym. Z regu³y
jedyn¹ reakcj¹ przypisywan¹ do przycisku jest operacja zamkniêcia okna, natomiast czynnoci zwi¹zane
z zakoñczeniem czy przerwaniem dzia³ania programu, s¹ wywo³ywane osobno (jako skutek anulowania
okna). W szczególnych sytuacjach, gdy okno dialogowe jest wywietlane automatycznie, jako kolejna
czêæ, jakiego procesu, nale¿y zastanowiæ siê czy zamkniêcie okna przyciskiem Aunluj, ma na celu
rezygnacjê z dokonywania ustawieñ w oknie, czy te¿ anulowanie ca³oci polecenia. W takich sytuacjach
warto rozwa¿yæ mo¿liwoæ wywo³ania okna potwierdzaj¹cego (zob. Okna ostrzegawcze).

Komunikaty b³êdów
Koñcowym elementem procesu sprawdzenia poprawnoci wartoci wprowadzanych do edit_box,
jest przekazanie u¿ytkownikowi informacji, w wypadku negatywnego wyniku testu. U¿ytkownik powinien
mieæ mo¿liwoæ tylko takiego wprowadzenia danych jaki jest akceptowany przez program, zatem ka¿de
uchybienie powinno byæ zasygnalizowane. Informacja taka pozwoli u¿ytkownikowi szybko, skorygowaæ
b³êdnie wprowadzon¹ wartoæ. W wiêkszoci przypadków wystarczy wywietlenie komunikatu w
wycinku errtile, w innych sytuacjach mo¿na stosowaæ ró¿nego rodzaju okna ostrzegawcze i
informacyjne.

Wycinek errtile
Natychmistowo po wrowadzeniu wartoci do edit_box, powinna byæ wywo³ywana procedura
sprawdzaj¹ca poprawnoæ danych. W ka¿dym przypadku gdy wartoæ nie spe³nia okrelonych wymagañ,
nale¿y powiadomiæ o tym fakcie u¿ytkownika. Najlepszym sposobem jest stosowanie, we wszystkich
oknach w którym istnieje prawdopodobieñstwo wyst¹pienia wprowadzenia b³êdnej wartoci,
standardowego wycinka errtile. Jest to wycinek tekstowy o d³ugoci 35 znaków (d³u¿sze komunikaty
zostan¹ obciête). Przyjêto ¿e wycinek errtile umieszcza siê w dolnej czêci, jako ostatni sk³adnik
definicji okna dialogowego. Komunikaty powinny byæ krótkie i zwiêz³e, powinny te¿ wyjaniaæ istotê
powstania b³êdu. Komunikat typu Nale¿y wpisaæ liczbê ca³kowit¹ jest bardziej zrozumia³y ni¿ np.
B³êdna wartoæ.. Pamiêtaæ trzeba o tym aby wyczyciæ wycinek errtile po skorygowaniu b³êdu,
lub przejciu do innego wycinka (nawet gdy b³¹d nie zosta³ poprawiony). Dzia³anie takie zapewnia
³¹cznoæ komunikatu b³êdu z konkretnym wycinkiem. Pozostawienie komunikatu, przy przejciu do
innego wycinka, i tam wprowadzenie poprawnej danej, powodowa³oby niejednoznacznoci. Omawiana
wczeniej reakcja zwi¹zana z przyciskiem akceptuj¹cym, i tak wywietli komunikat, w przypadku
stwierdzenia niepoprawnoci wprowadzonej danej, i próbie zamkniêcia okna przyciskiem OK.

Okna ostrzegawcze**
W uzasadnionych przypadkach (gdy okno jest za w¹skie by zmieciæ wycinek errtile), do wywietlenia
komunikatów mo¿na wykorzystaæ standardow¹ funkcjê alert. Wywietla ona ostrzegawcze okno
dialogowe z komunikatem (³añcuch tekstowy bêd¹cy argumentem funkcji alert). Trzeba zdawaæ sobie
jednak sprawê, i¿ nadu¿ywanie tej funkcji, czêsto mo¿e byæ dla u¿ytkownika zbyt irytuj¹ce. Lepiej jest
u¿ywaæ errtile, do informowania u¿ytkownika o wyst¹pieniu b³êdów, które mo¿na szybko skorygowaæ,
alert za u¿ywaæ w sytuacjach wyst¹pienia b³êdów o wiêkszym znaczeniu, lub jeli wybranie jakiej
opcji skutkuje powa¿nymi nastêpstwami.

Sposób u¿ycia atrybutów u¿ytkownika w pliku dcl, zosta³ zasygnalizowany podczas omawiania sprawdzenia
dolnego i górnego zakresu liczb. Wiêcej o atrybutach mo¿na przeczytaæ w AutoLISP i DCL bez tajemnic 6 Atrybuty u¿ytkownika.
**
Czêæ ta zawiera tylko podstawowe informacje na temat zastosowañ okien ostrzegawczych. Pe³ny opis zasad
tworzenia i stosowania okien ostrzegawczych i informacyjnych w programach AutoLISP, przy wykorzystaniu DCL,
VB i ARX znajduje siê w AutoLISP i DCL bez tajemnic 3 - Okna informacyjne, ostrze¿eñ i komunikatów.
*
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Gdy okno dialogowe jest za
ma³e, aby zmieciæ wycinek
errtile, komunikaty b³êdów
mo¿na wywietlaæ za pomoc¹
funkcji alert.

Pewnego rodzaju nadu¿yciem mo¿e wydawaæ siê równie¿ wykorzystanie funkcji alert, do wywietlenia
treci informuj¹cych. Nag³ówek okna dialogowego Komunikat AutoCAD-a, mo¿e wprowadzaæ w
b³¹d je¿eli treæ okna ma charakter informacyjny.
W sytuacjach gdy wprowadzenie wartoci, mo¿e mieæ nieodwracalne skutki (usuniêcie lub nadpisanie
pliku, przedefiniowanie bloku itp.) warto powiadomiæ o tym u¿ytkownika, ¿¹daj¹c jednoczenie
mo¿liwoæ powtórnego potwierdzenia, lub zrezygnowania z dzia³ania. Wywietlenie okna informuj¹cego
z dwoma przyciskami (anuluj¹cym i potwierdzaj¹cym), pozwoli u¿ytkownikowi zaakceptowaæ lub
anulowaæ, podjêt¹ decyzjê.
Okno ostrzegawcze, pozwalaj¹ce przerwaæ
wykonywanie programu.

Do wywietlania ró¿nego typu okienek ostrzegawczych czy informacyjnych mo¿na wykorzystaæ funkcjê
acet-ui-message z pliku acetutil.arx. Plik ten jest dostêpny w AutoCAD-zie 2000, z
zainstalowanym Express Tools.
Wywo³anie funkcji ma postaæ:
(acet-ui-message message [caption [type]])
gdzie:
message - <STR> tekst komunikatu. Aby okreliæ now¹ liniê trzeba u¿yæ znaku "\n"
caption - <STR> opcjonalnie, okrela tytu³ okna, domylnie B³¹d (Error).
type - <INT> opcjonalnie, okrela typ przycisku i/lub ikonê charakteryzuj¹c¹ typ okna. Domylnie 0.
Poni¿ej przedstawine s¹ przyk³ady wywo³ania funkcji acet-ui-message :
(acet-ui-message
"Nie mo¿na utworzyæ
pliku.\nDomylny
katalog nie istnieje."
"Ostrze¿enie"
16
)
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(acet-ui-message "Nie mo¿na
zapisaæ pliku A:\\WARSTWY.LAY"
"Zapis do pliku"
5
)

Jak wczeniej wspomniano, podobnie jak funkcji alert, nie nale¿y nadu¿ywaæ acet-ui-message,
do wywietlania informacji które z punktu widzenia programu nie maj¹ wielkiego znaczenia.

Wartoci domylne
Nale¿y unikaæ projektowania okien gdzie u¿ytkownik zmuszony jest do wype³niania wiêkszoci lub
wszystkich wycinków typu edit_box (wyj¹tkiem mog¹ byæ np. programy dokonuj¹ce edycji atrybutów
bloku itp.). O ile to mo¿liwe, okno powinno posiadaæ standardowe wartoci, które wywietlone w oknie
dialogowym, mog¹ znacznie skróciæ czas potrzebny do wprowadzenia danych. W wielu sytuacjach
u¿ytkownik dokonuje tylko modyfikacji pewnych wartoci, inne zaproponowane przez program,
pozostawia bez zmian. Ponadto wartoci domylne, sugeruj¹ typ i format danych wymaganych dla ka¿dego
z wycinków. Nale¿y liczyæ siê równie¿ z tym, ¿e u¿ytkownik mo¿e zamkn¹æ okno dialogowe przyciskiem
akceptuj¹cym, bez modyfikowania wywietlonych wartoci.
Pierwsze (w aktualnej sesji lub rysunku) wywietlenie okna dialogowego programu, powinno
zaproponowaæ u¿ytkownikowi, rozs¹dne wartoci wiêkszoci (lub wszystkich) wycinków.
Wywietlanie poprzednich wartoci wycinków okna dialogowego, podczas ponownego uruchomienia
programu, mo¿e znacznie przypieszyæ wprowadzanie danych, pomimo tego i¿ prawdopodobne jest, ¿e
zostan¹ one zmienione. Sposób w jaki s¹ one zapamiêtywane zale¿y od programuj¹cego. Przed ich
wywietleniem powinno siê je sformatowaæ zgodnie z aktualnymi nastawami AutoCAD-a. Przyk³adowo:
u¿ytkownik pomiêdzy kolejnymi wywo³aniami okna dialogowego programu, mo¿e zmieæ np. typ i format
zapisu jednostek d³ugoci i k¹ta. Je¿eli wartoci tego typu s¹ wywietlane w oknie dialogowym, zmiany
te nale¿y uwzglêdniæ. Je¿eli po zmianach dokonanych przez u¿ytkownika, okno dialogowe zosta³o
anulowane, ponowne wywietlenia okna nie powinno uwzglêdniaæ tych zmian.

Podsumowanie
Iloæ mo¿liwych sytuacji w których s¹ wykorzystywane okienka edycyjne i wartoci jakie mog¹
przyjmowaæ jest tak du¿a ¿e nie sposób omówiæ ich wszystkich. Sprawdzenie poprawnoci tych danych
mo¿e byæ ró¿ne i indywidualne dla ka¿dej aplikacji. Z tego powodu omówione zosta³y tutaj zagadnienia
które uzna³em za najbardziej charakterystyczne. Wiele z przyk³adowych rozwi¹zañ nadaje siê do u¿ycia
bez zmian, inne mo¿na dostosowaæ do w³asnych potrzeb, lub na ich podstawie stworzyæ nowe narzêdzia
analizuj¹ce poprawnoæ danych. Stosowanie ich z pewnoci¹ pozwoli budowaæ przyjazny i odporny na
b³êdy graficzny interfejs u¿ytkownika w AutoCAD-zie.
Liczê ¿e, przedstawione tutaj uwagi, wskazówki i metody dzia³ania, u³atwi¹ rozwi¹zywanie problemów
zwi¹zanych z kontrolowaniem danych wprowadzanych do edit_box, u¿ytkownikom o ró¿nym stopniu
zaawansowania w programowaniu AutoLISP i DCL.
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