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1 Wprowadzenie 

Niniejsza instrukcja nie zawiera wyczerpującego opisu wszystkich możliwości 
programu i nie zawiera szczegółowego opisu wszystkich dostępnych jego funkcji. Ma ona za 
zadanie jedynie zapoznać Użytkownika z filozofią działania programu i stanowić praktyczny 
poradnik jego stosowania.  

Instrukcja ta zakłada znajomość przez Użytkownika pracy w środowisku Microsoft 

Windows oraz pewne doświadczenie w użytkowaniu innych aplikacji pracujących w tym 

środowisku.  
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1.1 Ogólny opis programu 

Program GRAPHLOG przeznaczony jest do analizy obrazów pisma ręcznego w celu 
ujawnienie indywidualnych cech tego pisma dla szeroko pojętych potrzeb badań 
pismoznawczych. Program umożliwia zgromadzenie jednego lub więcej obrazów 
(fragmentów) próbek pisma ręcznego w postaci bitmap, wykonanie odpowiednich pomiarów 
oraz naniesienie stosownych komentarzy w postaci wektorowych elementów graficznych. 
Zgromadzone obrazy wraz z wynikami wykonanych pomiarów oraz naniesionymi 
komentarzami zapisywane są w tworzonych przez program dokumentach. Wyniki 
wykonanych pomiarów mogą być traktowane jako chwilowe i odczytane przez użytkownika 
lub przeniesione do innych programów. Mogą być również zapisane we wbudowanej w 
program bazie danych wraz z danymi opisującymi badaną próbkę pisma celem dalszej analizy 
porównawczej. 
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1.2 Wymagania programu 

Program GRAPHLOG przeznaczony został do pracy w 32-bitowym środowisku 
Microsoft® Windows™. Program został zaprojektowany z myślą o systemie Windows XP 

lub późniejszym, pracuje jednak poprawnie z Windows 2000, Windows 98 SE lub Windows 

Me. Ze względu jednak na ograniczone możliwości graficzne systemów z rodziny Windows 
98/Me zalecamy stosowanie profesjonalnego systemu operacyjnego z rodziny Windows NT 

(Windows 2000 lub XP). 

Celem edycji wyników pomiarów specjalistycznych1 opcjonalnie rejestrowanych 

przez program wymagane jest posiadanie programu Microsoft Access w wersji 97 lub 

późniejszej. 

Program nie stawia innych, dodatkowych wymagań systemowi Użytkownika. Aby 
jednak w pełni wykorzystać jego możliwości wymagane jest posiadanie drukarki graficznej 
(atramentowej lub laserowej) i praca w rozdzielczości co najmniej 800 x 600 w trybie 64k 

kolorów (HighColor). 

                                                 

 

1 Zobacz rozdział 3.3, strona 37. 
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1.3 Instalacja programu 

1.3.1 Zawartość pakietu z programem 

W skład pakietu dostarczanego razem z programem w wersji pełnej (nie 
demonstracyjnej) wchodzą następujące elementy: 

 Dokument stwierdzający legalność użytkowania programu (Umowa Licencyjna); 

 Klucz zabezpieczający HASP na port USB 

 Nośnik programu w postaci płyty CD-R; 

 Drukowana Instrukcja Użytkownika. 

Przed przystąpieniem do instalacji programu proszę upewnić się, że dostępne są 
wszystkie te elementy. 

1.3.2 Przygotowania do instalacji 

Jeżeli program ma być instalowany w systemie Windows z rodziny NT (Windows XP, 

2000 lub późniejszy) musi być instalowany z konta o prawach administratora systemu. 

Użytkownik instalujący program musi więc: 
 Posiadać uprawnienia administratora systemu, lub 

 Zalogować się do systemu jako administrator, lub 

 Skontaktować się z fizycznym administratorem systemu. 

1.3.3 Instalacja samego programu 

Po zainstalowaniu klucza sprzętowego można przejść do instalacji samego programu. 
Aby zapoczątkować instalację należy umieścić nośnik programu (płytę CD-R) w napędzie 
komputera. Po chwili powinien rozpocząć się automatycznie proces instalacji. Jeżeli po 
dłuższej chwili proces instalacji nie rozpoczął się samoistnie należy z menu Start wybrać 
polecenie Uruchom..., w wyświetlonym oknie wprowadzić: D:\Graphlog\Setup.exe (gdzie 

„D:” jest literą napędu, w którym znajduje się płyta) i potwierdzić przyciskiem OK. w trakcie 

instalacji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.  

W pewnym momencie program instalacyjny pyta o instalację sterowników klucza 
sprzętowego. Domyślnym ustawieniem jest instalacja sterownika. Jeżeli sterownik klucza 
został poprawnie zainstalowany już wcześniej lub użytkownik zamierza go zainstalować 
samodzielnie – należy wybrać opcję Nie instaluj. 

W trakcie instalacji uaktualniane są niektóre elementy systemu operacyjnego, w tym 

system dostępu do baz danych Microsoft DAO 3.6. Po zakończeniu procesu instalacji może 
być konieczne powtórne uruchomienie komputera. Instalacja trwa do kilku minut 
w zależności od wydajności komputera i zakresu wykonanych aktualizacji. 

Na koniec procesu instalacji, jeżeli nie było potrzeby powtórnego uruchomienia 
komputera, program instalacyjny proponuje uruchomienie właśnie zainstalowanego 
programu. 

Po zakończeniu instalacji program GRAPHLOG można uruchamiać przez kliknięcie 
pozycji (skrótu)  Graphlog wybranego w trakcie instalacji folderu (domyślnie  Experts) 

z menu Start. 
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1.3.4 Praca użytkownika o ograniczonych uprawnieniach 

Rozdział ten nie dotyczy instalacji programu w systemach Windows 98, Windows Me 

lub późniejszych. W systemach z rodziny Windows NT, nie dotyczy także 
użytkowania programu przez użytkownika o uprawnieniach administratora systemu 
(domyślne ustawienia użytkownika Windows XP). 

Jeżeli program GRAPHLOG został zainstalowany w systemie operacyjnym z rodziny 
Windows NT (Windows 2000, Windows XP lub późniejszy), a ma być wykorzystywany 
przez użytkownika o ograniczonych prawach: administrator systemu musi zapewnić2 

użytkownikowi programu prawo zapisu do katalogu, w którym zainstalowany został program 
(domyślnie C:\Program Files\Graphlog). Użytkownik programu powinien mieć także 
zapewnione prawo modyfikacji pliku Graphlog.mdb, znajdującego się w tym katalogu. Plik 

ten zawiera bazę danych pomiarów, która może być modyfikowana przez użytkownika. 

                                                 

 

2 W sprawie zapewnienia odpowiednich uprawnień użytkownikowi prosimy zapoznać się z 
dokumentacją do posiadanego systemu operacyjnego. 
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1.4 Deinstalacja programu 

Jeżeli z jakichkolwiek powodów wystąpi potrzeba usunięcia programu GRAPHLOG 

z komputera należy postępować podobnie, jak w przypadku innych programów 
zainstalowanych w środowisku Windows, tzn.: 

1. Z menu Start wybrać Panel Sterowania. 

2. W oknie Panelu Sterowania podwójnie kliknąć ikonę Dodaj lub usuń programy. 

3. Z listy zainstalowanych programów wybrać, przez kliknięcie, pozycję 
 Graphlog 1.0 a następnie przycisnąć Usuń/Zmień. 

4. Dalej postępować według wskazówek na ekranie. 
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1.5 Tworzenie, otwieranie i zapis dokumentów 

W momencie rozpoczęcia pracy program tworzy nowy, czysty dokument. Jeżeli w 
trakcie pracy zajdzie potrzeba utworzenia kolejnego, czystego dokumentu należy wywołać 
polecenie  Nowy z menu Plik (skrót klawiszowy [Ctrl]+[N]). Program GRAPHLOG 

umożliwia jednoczesną pracę z wieloma otwartymi jednocześnie dokumentami. Każdy z 
dokumentów może być udostępniony w osobnym oknie w ramach głównego okna programu. 
Manipulować oknami dokumentów można przez polecenia zgromadzone w menu Okno. 

Aby zapisać zmiany wykonane w dokumencie należy wybrać polecenie  Plik\Zapisz 

(skrót klawiszowy [Ctrl]+[S]). Jeżeli dokument ten nie był wcześniej nigdzie zapisany 
program otworzy standardowy dialog Zapisz plik pozwalający użytkownikowi nadać nazwę 
pliku i wskazać miejsce (folder), w którym ma być on zapisany. Wcześniej zapisany 

dokument może też być zapisany w pliku o innej nazwie lub w innym miejscu. Należy w tym 
celu wywołać polecenie Plik\Zapisz jako. W momencie zamykania programu program 

zaproponuje użytkownikowi zapisanie wszystkich zmodyfikowanych dokumentów, jeżeli 
wykonane zmiany nie zostały wcześniej zapisane.  

Aby otworzyć wcześniej zapisany dokument należy wywołać polecenie 
 Plik\Otwórz (skrót klawiszowy [Ctrl]+[O]). Po jego wywołaniu program otworzy 

standardowy dialog Otwórz plik za pomocą którego należy wskazać plik, który ma zostać 
otwarty. Dla ułatwienia w dolnej części menu Plik program tworzy automatycznie listę kilku 
ostatnio otwieranych i zapisywanych dokumentów. Wybranie którejkolwiek z pozycji w tej 
liście powoduje otwarcie wskazanego dokumentu. 
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1.6 Ogólne zasady obsługi programu 

Poniżej zamieszczono rysunek przedstawiający typowy wygląd programu w trakcie 

pracy z zaznaczonymi podstawowymi elementami interfejsu użytkownika. Większość z tych 

elementów jest identyczna i zachowuje się w identyczny sposób jak w innych programach 

pracujących w środowisku Windows. 

Konkretny wygląd programu może różnić się nieco od przedstawionego w zależności 
od wybranych ustawień wyglądu systemu Windows oraz samego programu. 

 

Rys. 1 Główne elementy interfejsu użytkownika 

1.6.1 Listwa tytułowa programu 

Listwa tytułowa programu zawiera następujące elementy licząc od lewej do prawej: 

 Ikonę programu 

 Nazwę programu 

 Nazwę otwartego dokumentu (w kwadratowych nawiasach) 
 Ikonę minimalizacji rozmiaru okna programu 

 Ikonę maksymalizacji lub przywrócenia rozmiaru okna programu 

 Ikonę zamknięcia programu 

Podstawowa 
listwa narzędziowa 

Listwa narzędziowa 
”Wstawianie” 

Pionowy 
pasek przymiaru 

Główne nenu 
programu 

Poziomy 
pasek przymiaru 

Obszar roboczy 

Pionowa 
listwa przewijania 

Pozioma 
listwa przewijania 

Listwa narzędziowa 
”Pomiary” 

Listwa narzędziowa 
”Romieszczenie” 

Komunikaty 
Listwy stanu 

Obszar wskaźników 
Listwy stanu 

Listwa tytułowa 
programu 
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Przeciągając myszą listwę tytułową programu można przesuwać po ekranie całe 
okno programu. 

1.6.2 Główne menu programu 

Główne menu programu zawiera wszystkie polecenia umożliwiające sterowanie pracą 
programu. Dostęp do poleceń menu uzyskuje się przez klikanie myszą lub za pomocą 
klawiatury przyciskając klawisz [Alt] wraz z podkreśloną literą nazwy menu. Dalej po menu 
można poruszać się za pomocą strzałek kursora lub dalej przyciskając jednocześnie [Alt] 
i podkreśloną literę nazwy polecenia lub podmenu. Niektóre, najczęściej używane polecenia 
w programie posiadają dodatkowo tzw. klawisz skrótu, który pozwala w każdej chwili 
bezpośrednio wywołać dane polecenie. Opisy skrótów klawiszowych znajdują się po prawej 
stronie nazwy danego polecenia. I tak, żeby wywołać polecenie Otwórz... znajdujące się 
w menu Plik można wybrać przyciskając jednocześnie klawisze [Alt]+[P] (dostęp do menu 
Plik), a następnie [Alt]+[O], lub od razu jednocześnie [Ctrl]+[O] (skrót klawiszowy). 

Zaznaczanie poszczególnych poleceń menu (robimy to przesuwając nad nimi kursor 
myszy lub za pomocą strzałek kursora na klawiaturze), lecz nie wywoływanie ich – (zobacz 

rozdział 1.6.7) spowoduje pojawianie się krótkich opisów znaczenia poszczególnych poleceń 
u dołu okna programu w listwie statusu. 

Wielokropek występujący zaraz po nazwie polecenia w menu (np. Drukuj...) oznacza, 

że wywołanie danego polecenia nie wywołuje bezpośrednio związanej z nim czynności, tylko 
okno dialogowe pozwalające wprowadzić parametry czynności lub tylko potwierdzić jej 
wykonanie. 

Polecenia głównego menu zebrane zostały w grupy w zależności od ich 
przeznaczenia: 

Plik – polecenia związane z obsługą całych dokumentów w programie. Otwieranie 

i zapisywanie dokumentów, wydruk, import i eksport danych. 

Edycja – polecenia związane z modyfikacją poszczególnych elementów dokumentu, 
zaznaczanie obiektów, usuwanie, modyfikowanie, operacje na Schowku. 

Widok – polecenia związane z modyfikacją wyglądu programu, włączanie 
i wyłączanie poszczególnych elementów interfejsu użytkownika, powiększenie, edycja 
warstw. 

Wstaw – polecenia związane z tworzeniem i umieszczaniem nowych elementów 
graficznych w dokumencie. 

Rozmieszczenie – polecenia związane z usystematyzowaną aranżacją rozmieszczenia 
elementów graficznych na dokumencie. 

Pomiary – polecenia związane z wykonywaniem poszczególnych pomiarów 
uniwersalnych i specjalistycznych, wprowadzeniem pomiarów użytkownika i edycją 
zbiorczą wykonanych pomiarów. 

Narzędzia – polecenia związane z wyborem narządzi do modyfikowania elementów 
dokumentu, narzędzia pomiarowe, opcje programu. 

Okno – polecenia związane z manipulowaniem oknami zawierającymi otwarte 
dokumenty w programie. 
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Pomoc – polecenia związane z udzielaniem pomocy użytkownikowi, informacje o 
programie. 

 

1.6.3 Listwy narzędziowe 

Listwy narzędziowe stanowią pomoc w szybkiej obsłudze programu i zawierają 
najczęściej wywoływane polecenia w postaci ikon. Obsługa listew narzędziowych sprowadza 
się do klikania myszą na odpowiednich ikonach, co powoduje wywoływanie związanych 
z nimi poleceń oraz obserwacji stanu elementów znajdujących się na tej listwie.  

Niektóre z ikon na listwach narzędziowych zawierają dodatkowe elementy w postaci 

strzałek skierowanych w dół po prawej stronie ikony. Strzałki te informują o istnieniu 
specjalnych menu związanych z danym poleceniem. Jeżeli strzałka stanowi wyodrębniony 
fragment przycisku, jak w przypadku:  - przyciśnięcie tylko tej wyodrębnionej, prawej 
części powoduje wywołanie menu. Przyciśnięcie pozostałej, lewej części przycisku powoduje 
od razu wywołanie przypisanego polecenia. 

Podobnie jak dla poleceń menu, aktywowanie danego przycisku na listwie 
narzędziowej (przez przesunięcie nad nim kursorem myszy) bez jego przyciskania powoduje 

wyświetlenie w Linii statusu krótkiego opisu znaczenia poszczególnych polecenia. 
Dodatkowo, przytrzymując przez chwilę kursor myszy nad danym przyciskiem, możemy 
wywołać małe okienko („dymek”) z nazwą związanego z przyciskiem polecenia. 

Poszczególne listwy narzędziowe mogą być pokazywane lub ukrywane za pomocą 
poleceń podmenu Widok\Listwy narzędziowe. Każda z listew narzędziowych może być 
również przemieszczona w inne miejsce przez przeciągnięcie myszą za uchwyt znajdujący się 
z lewej strony listwy. Listwy narzędziowe mogą być rozmieszczone wzdłuż każdego z boków 
głównego okna programu3 (tzw. zadokowane) lub pozostawione jako wolnostojące 
w dowolnym miejscu4. Program, pomiędzy sesjami pracy, zapamiętuje ustawienia listew 
narzędziowych. 

Program GRAPHLOG posiada szereg listew narzędziowych zawierających skróty 
poleceń pogrupowane w zależności od spełnianej przez nie funkcji. Część z listew 

narzędziowych, zawierających rzadziej wywoływane polecenia nie jest w ogóle 
wyświetlanych w momencie pierwszego uruchomienia programu. 

1.6.3.1 Podstawowa listwa narzędziowa 

 

Rys. 2 Podstawowa listwa narzędziowa 

                                                 

 

3 Aby uniknąć pkrzyklejenia (zadokowania) listwy przy przeciągniąciu w pobliże jednego z boków 
głównego okna programu należy przy przeciąganiu trzymać wciśnięty kalwisz [Ctrl]. 

4 Jeżeli listwa narzędziowa jest pozostawiona jako wolnostojąca można zmienić jej wymiary, tzn, 
zmienić podział na wiersze/kolumny zawierające elementy. Aby to zrobić należy przeciągnąć myszą dowolny 
z boków okna zawierającego wolnostojącą listwę.  
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Podstawowa listwa narzędziowa skupia ikony odpowiadające poleceniom związanym 
z obsługą dokumentów, wydrukiem, obsługą Schowka, mechanizmem Cofnij-Przywróć, 

edycją obiektów, aktualnym wyglądem. Są to polecenia: 

 

Ikona i nazwa polecenia Klawisz skrótu Opis w rozdziale 

 Plik\Nowy [Ctrl]+[N]  

 Plik\Otwórz [Ctrl]+[O]  

 Plik\Zapisz [Ctrl]+[S]  

 Plik\Podgląd wydruku  6 s. 55 

 Plik\Drukuj [Ctrl]+[D] 6 s.55 

 Edycja\Wytnij [Ctrl]+[X] 2.1.12  s.24 

 Edycja\Kopiuj [Ctrl]+[C] 2.1.12  s.24 

 Edycja\Wklej [Ctrl]+[V] 2.1.12  s.24 

 Edycja\Cofnij [Ctrl]+[Z] 5.1  s.49 

 Edycja\Przywróć [Ctrl]+[Y] 5.1  s.49 

 Edycja\Usuń [Del] 2.1.5  s.21 

 Edycja\Właściwości [Alt]+[Enter] 2.1.4  s.21 

 Widok\Przymiary  5.3  s.51 

 Widok\Linie odniesienia  5.4  s.52 

 Widok\Warstwy\Edytuj [Ctrl]+[W] 2.1.2  s.19 

 Widok\Powiększenie  2.1.1  s.19 

 Pomoc\Informacje o programie   

 

1.6.3.2 Listwa narzędziowa „Wstawianie” 

 

Rys. 3 Listwa narzędziowa „Wstawianie” 

Listwa narzędziowa „Wstawianie” skupia ikony o odpowiadające poleceniom 
związanym z wprowadzaniem nowych elementów graficznych (zobacz rozdział 2.1, strona 

19). Są to następujące polecenia: 
Ikona i nazwa polecenia Klawisz skrótu Opis w rozdziale 

 Narzędzia\Zaznaczanie [Esc] 2.1.3 s.20 

 Narzędzia\Przemieszczanie  5.5  s.53 

 Narzędzia\Skalowanie  5.6  s.54 

 Wstaw\Linia [L] 2.3.1  s.28 

 Wstaw\Prostokąt [P] 2.3.2  s.28 
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Ikona i nazwa polecenia Klawisz skrótu Opis w rozdziale 

 Wstaw\Zaokrąglony prostokąt [Z] 2.3.3  s.29 

 Wstaw\Elipsa [E] 2.3.4  s.29 

 Wstaw\Wielokąt [W] 2.3.5  s.30 

 Wstaw\Łamana [A] 2.3.6  s.30 

 Wstaw\Krzywa Bezier’a [B] 2.3.7  s.31 

 Wstaw\Symbol [S] 2.3.8  s.31 

 Wstaw\Tekst [T] 2.3.10  s.32 

 Wstaw\Obrazek [O] 2.3.9 s.31  

 Wstaw\Wymiar liniowy [I] 2.3.11  s.32 

 Wstaw\Wymiar kątowy [K] 2.3.12  s.33 

 Wstaw\Układ współrzędnych [U] 2.3.13 s.34  

1.6.3.3 Listwa narzędziowa „Pomiary” 

 

Rys. 4 Listwa narzędziowa „Pomiary” 

Listwa narzędziowa „Pomiary” skupia ikony odpowiadające poleceniom związanym 
z pomiarami wykonywanymi na rysunku. Są to następujące polecenia: 

Ikona i nazwa polecenia Klawisz skrótu Opis w rozdziale 

 Pomiary\Odległość [D] 3.2.1 s.37 

 Pomiary\Nachylenie [N] 3.2.2  s.37 

 Pomiary\Kąt [K] 3.2.3  s.37 

 Pomiary\Rozmiar [R] 3.2.4  s.38 

 Pomiary\Powierzchnia [H] 3.2.5  s.38 

 Pomiary\Proporcja [J] 3.2.6  s.38 

 Pomiary\Wyniki  3.3.2 s. 41  

1.6.3.4 Listwa narzędziowa „Rozmieszczenie” 

 

Rys. 5 Listwa narzędziowa „Rozmieszczenie” 

Listwa narzędziowa „Rozmieszczenie” skupia ikony odpowiadające poleceniom 
związanym z aranżacją rozmieszczenia elementów graficznych na rysunku. Są to następujące 
polecenia: 
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Ikona i nazwa polecenia Klawisz skrótu Opis 

 Rozmieszczenie\Wyrównaj obiekty\Lewo [Alt]+[]  

 Rozmieszczenie\Wyrównaj obiekty\Prawo [Alt]+[]  

 Rozmieszczenie\Wyrównaj obiekty\Góra [Alt]+[]  

 Rozmieszczenie\Wyrównaj obiekty\Dół [Alt]+[]  

 Rozmieszczenie\Wyrównaj obiekty\Centruj poziomo [Shift]+[F9]  

 Rozmieszczenie\Wyrównaj obiekty\Centruj pionowo [F9]  

 Rozmieszczenie\Rozstaw\Poziomo [Shift]+[ Alt]+[]  

 Rozmieszczenie\Rozstaw\Pionowo [Shift]+[ Alt]+[]  

 Rozmieszczenie\Wyrównaj rozmiar\Szerokość [Ctrl]+[*]  

 Rozmieszczenie\Wyrównaj rozmiar\Wysokość [Ctrl]+[/]  

 Rozmieszczenie\Wyrównaj rozmiar\Rozmiar [Ctrl]+[=]  

 Rozmieszczenie\Obróć\W lewo   

 Rozmieszczenie\Obróć\W prawo   

 Rozmieszczenie\Odbij\W poziomie   

 Rozmieszczenie\Odbij\W pionie   

 Rozmieszczenie\Kombinacje\Zgrupuj [Ctrl]+[G]  

 Rozmieszczenie\Kombinacje\Rozgrupuj [Ctrl]+[U]  

 Rozmieszczenie\Przenieś\Na wierzch [Ctrl]+[PgUp]  

 Rozmieszczenie\Przenieś\W górę [PgUp]  

 Rozmieszczenie\Przenieś\W dół [PgDown]  

 Rozmieszczenie\Przenieś\Na spód [Ctrl]+ [PgDown]  

1.6.3.5 Listwa narzędziowa „Okno” 

 

Rys. 6 Listwa narzędziowa „Okno” 

Listwa narzędziowa „Okno” skupia ikony związane z poleceniami związanymi 
z manipulowaniem oknami dokumentów. Są to następujące polecenia: 

Ikona i nazwa polecenia Klawisz skrótu Opis w rozdziale 

 Okno\Nowe okno   

 Okno\Kaskadowo   

 Okno\Sąsiadująco w pioniw   

 Okno\Sąsiadująco w poziomie   

Listwa ta domyślnie nie jest wyświetlana. 
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1.6.4 Przymiary 

Wzdłuż boków obszaru roboczego programu rozmieszczone są standardowo listwy 

przymiarów, które ułatwiają, między innymi, orientację w położeniu przedstawianego 
fragmentu rysunku oraz dają informację o aktualnie zastosowanej skali powiększenia. 
Dokładniejsze informacje na temat przymiarów znaleźć można w rozdziale 5.3 (strona 51). 

1.6.5 Obszar roboczy 

Obszar roboczy to najistotniejsza część interfejsu użytkownika programu. W obszarze 

tym użytkownik wprowadza (rysuje) poszczególne elementy graficzne. Szczegółowe 
informacje w sprawie wprowadzania tych elementów można znaleźć w rozdziale 2.1 (strona 

19). 

1.6.6 Listwy przewijania 

Listwy przewijania umożliwiają przemieszczanie się po obszarze całego dokumentu 
przez przesuwanie w polu obszaru roboczego aktualnie widocznego fragmentu całego 
dokumentu. Listwy przewijania ułatwiają także orientację w położeniu przedstawianego 
fragmentu rysunku w stosunku do całego dokumentu. 

Innym, wygodnym sposobem do szybkiego przemieszczania się po dokumencie jest 
zastosowanie Narzędzia do przemieszczania, które zostało szczegółowo opisane w rozdziale 

5.5 (strona 53). 

1.6.7 Listwa statusu 

Listwa statusu służy głównie przekazywaniu informacji użytkownikowi o aktualnym 
stanie pracy programu oraz wskazówek, co do jego dalszego postępowania. Listwa statusu 
składa się z dwóch zasadniczych części: 

Pole komunikatów, w którym wyświetlane są komunikaty opisujące stan programu, 
objaśnienia znaczenia poleceń menu, oraz krótkie instrukcje dla użytkownika 
opisujące możliwe postępowanie w danej sytuacji. 

Pole wskaźników, składające się z kilku części pokazujących współrzędne aktualnego 

położenia kursora, położenie zaznaczonego obiektu, jego rozmiar, kąt położenia oraz 
aktualnie wybraną skalę powiększenia. 

1.6.8 Menu kontekstowe 

W wielu sytuacjach pracy z programem dostępne są dodatkowe menu związane 
z wykonywaną czynnością lub stanem obiektu(-ów). Są to tzw. menu kontekstowe. Zawierają 
one najczęściej wywoływane w danej sytuacji polecenia.  

Aby wywołać takie menu należy, w pierwszej kolejności, umieścić we właściwym 
miejscu kursor myszy, aby wskazać element, którego mają dotyczyć wywoływane polecenia. 

Następnie należy przycisnąć prawy klawisz myszy lub przycisk menu kontekstowego na 
klawiaturze. Menu kontekstowe, o ile jest dostępne, pojawi się w miejscu kursora myszy. 
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2 Próbki pisma i komentarze 
graficzne 

Podstawową funkcją programu GRAPHLOG jest wprowadzenie obrazu próbki pisma 
celem przeprowadzenia pomiarów. Do pojedynczego dokumentu obsługiwanego przez 
program wprowadzonych może być jeden lub więcej obrazów próbki lub próbek. 

Dodatkowo program umożliwia naniesienie graficznych komentarzy w postaci 

wektorowych obiektów pozwalających uwypuklić wybrane cechy obrazu pisma. Obrazy 
próbek oraz komentarze wprowadzane są przez użytkownika w zbliżony sposób jako obiekty 
graficzne oraz mogą być dowolnie aranżowane, zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i w 

postaci zachodzących na siebie warstw. 
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2.1 Wprowadzanie elementów graficznych 

Wprowadzanie obrazów próbek oraz komentarzy graficznych odbywa się podobnie 
jak w innych programach graficznych, pracujących w środowisku Windows. Wstawianie 
poszczególnych obiektów odbywa się przez wybór odpowiedniego narzędzia poprzez 
polecenia w menu Wstaw, a następnie narysowanie obiektu w obszarze roboczym programu. 

Polecenia menu Wstaw mają swoje odpowiedniki w postaci ikon na belce narzędziowej 
Wstawianie. Poszczególne obiekty i odpowiadające im narzędzia opisane zostaną w dalszej 

części tego rozdziału. 

2.1.1 Skala rysunków 

Elementy graficzne rysowane są w programie GRAPHLOG w naturalnej skali, tzn. 

obiekt mający np. w rzeczywistości wymiary 20 x 50 mm powinien być narysowany 
w programie według oznaczeń jako 20 x 50 mm. Niezależnie od (naturalnej) skali rysunku 
wybrać można umowną skalę, z jaką będzie on wyświetlany w obszarze roboczym programu 

(zobacz rozdział 5.2, strona 50) oraz skalę wydruków z programu, np. 100% (zobacz rozdział 
6, strona 55). 

2.1.2 Warstwy obiektów 

Elementy graficzne (rysunku) mogą być zorganizowane w postaci wielu warstw. 

Podejście takie ułatwia tworzenie i modyfikacje bardziej złożonych rysunków. Warstwy mogą 
być dowolnie dodawane lub usuwane przez użytkownika. Użytkownik może też decydować o 
kolejności wyświetlania warstw i o tym, czy dana warstwa ma być w ogóle pokazywana. 
W danym momencie edytowane mogą być obiekty należące do jednej, aktywnej w tym 

momencie warstwy. 

Standardowo, w momencie rozpoczęcia pracy z nowym dokumentem, dokument ten 

składa się z pojedynczej warstwy. Aby dodać kolejne warstwy albo zmodyfikować istniejące 
należy wybrać polecenie Widok\Warstwy\Edytuj (skrót klawiszowy [Ctrl]+[W]). Za pomocą 
poleceń z podmenu Warstwy można również szybko wybrać, która z warstw ma być w danym 
momencie aktywna. Podmenu to ma swój odpowiednik w postaci ikony  znajdującej się na 
podstawowej listwie narzędziowej.  

Jeżeli projekt składa się z więcej niż jednej warstwy u dołu okna edycyjnego pojawia 
się lista wprowadzonych warstw, z której łatwo można wybrać aktualnie edytowaną warstwę 
(ikona z żółtym elementem), ustalić kolejność wyświetlania warstw oraz wybrać, które 
warstwy mają być widoczne (ikony z białym elementem), a które nie (pozostałe, szare ikony). 

 

 

Rys. 7 Fragment okna programu z widoczną listą dostępnych warstw 
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2.1.3 Zaznaczanie obiektów 

Narysowany element graficzny może być modyfikowany za pomocą specjalnego 
narzędzia Zaznaczanie, posiadającego kursor w kształcie strzałki. W trakcie rysowania 

narzędzie to może zostać w każdej chwili wybrane poprzez naciśnięcie klawisza [Esc] lub 
wybranie ikony  na belce narzędziowej. Aby zaznaczyć pojedynczy obiekt wystarczy na 
nim kliknąć. Zaznaczony obiekt rysowany jest z dodatkowymi uchwytami w postaci 

kwadracików wokół niego lub w jego charakterystycznych punktach. Aby zaznaczyć więcej 
niż jeden obiekt należy trzymając wciśnięty klawisz myszy zaznaczyć obszar, w którym 
znajdują się obiekty, które mają być zaznaczone. Trzymając wciśnięty klawisz [Shift] 
i klikając kolejne obiekty można je selektywnie zaznaczać lub odznaczać. 

 

Rys. 8 Pojedynczy zaznaczony obiekt 

Obiekty zaznaczać można również za pomocą poleceń zgrupowanych w menu 

Edycja: 

Polecenie Zaznacz wszystko (skrót klawiszowy [Ctrl]+[A]) pozwala zaznaczyć 
wszystkie obiekty znajdujące się w edytowanej warstwie.  

Polecenie Następny (skrót [Tab]) pozwala zaznaczyć kolejny obiekt w kolejności 
wyświetlania.  

Polecenie Poprzedni (skrót [Shift]+[Tab]) pozwala zaś zaznaczyć poprzedni obiekt 
w tej kolejności. 

Jeżeli zaznaczonych jednocześnie jest więcej obiektów, jeden z obiektów jest 
dominujący – jego uchwyty rysowane są jako wypełnione kwadraciki, a pozostałe nie – ich 

uchwyty rysowane są jako puste. W odniesieniu do dominującego obiektu mogą być 
wyrównywane pozostałe, zaznaczone obiekty. Dominującym obiektem jest zawsze ostatni 
z zaznaczonych obiektów. 

 

Rys. 9 Kilka zaznaczonych obiektów z obiektem dominującym 



 21 

2.1.4 Edycja właściwości obiektów 

Aby zmodyfikować wygląd lub inne cechy obiektu można wywołać edycję jego 
właściwości. Aby wywołać taką edycję należy, przy zaznaczonym obiekcie wybrać polecenie 

Właściwości (skrót klawiszowy [Alt]+[Enter])z menu Edycja. Polecenie to ma swój 
odpowiednik w postaci ikony  znajdującej się na podstawowym pasku narzędzi. 
Alternatywną metodą wywołania edycji właściwości obiektu jest podwójne kliknięcie na nim 
myszą. 

Po wywołaniu edycji pojawia się zazwyczaj okno dialogowe umożliwiające zmianę 
lub podgląd poszczególnych właściwości. Wygląd tego okna i zakres edytowanych 

właściwości zależy od konkretnego obiektu i zostanie opisany w dalszej części tego rozdziału. 

2.1.5 Usuwanie obiektów 

Zaznaczony obiekt (obiekty) można usunąć z projektu za pomocą polecenia Usuń 

(skrót klawiszowy [Del]) z menu Edycja. Polecenie to ma również swój odpowiednik na 
podstawowej listwie narzędziowej w postaci ikony .  

2.1.6 Przemieszczanie obiektów 

Aby przesunąć zaznaczony obiekt(y) należy przeciągnąć go myszą chwytając za jego 
fragment poza miejscami, w których znajdują się uchwyty obiektu. Dla informacji, po 
najechaniu kursorem na obszar obiektu, za który można go uchwycić kształt kursora zmienia 

się na następujący: . W trakcie przemieszczania obiektów kursor przybiera kształt: .  

Obiekty mogą być również precyzyjnie przesuwane za pomocą klawiatury: przy 
zaznaczonych obiektach należy przyciskać klawisze strzałek ([], [], [], i []). Za 

każdym naciśnięciem strzałki obiekt(y) zostanie przesunięty we wskazanym kierunku o 
0,02 mm. Przy dłuższym5 przyciśnięciu klawisza strzałki obiekt(y) przesuwane są o 0,2 mm. 

Przemieszczać obiekty w sposób zorganizowany można za pomocą poleceń zebranych 
w menu Rozmieszczenie. Są to polecenia z następujących podmenu: 

 Wyrównaj obiekty – pozwalają one wyrównać położenie wszystkich zaznaczonych 
w danym momencie obiektów względem obiektu dominującego. 

 Centruj na dokumencie - pozwalają one umieścić zaznaczony obiekt lub obiekty 

na środku edytowanego dokumentu. 

 Rozstaw - pozwalają one wyrównać odstępy pomiędzy zaznaczonymi obiektami. 
Wymagane jest w tym przypadku zaznaczenie przynajmniej 3 obiektów. 

Polecenia te mają swoje odpowiedniki w postaci ikon na listwie narzędziowej 
Rozmieszczenie (zobacz rozdział 1.6.3.4, strona 15). 

                                                 

 

5 Powyżej 1s. 
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2.1.7 Zmiana kształtu obiektów 

Aby zmienić kształt zaznaczonego obiektu należy przeciągnąć myszą jeden z jego 

uchwytów. Jeżeli po najechaniu kursorem na uchwyt zmienia się kształt kursora na taki, 

zawierający znak kotwicy, np.  , to wtedy kształt obiektu nie może być zmieniony. 

Rozmiar obiektów może być również zmieniany precyzyjnie na pomocą klawiatury: 
przy zaznaczonych obiektach należy przyciskać klawisze strzałek trzymając jednocześnie 
naciśnięty klawisz [Shift]. Za każdym naciśnięciem strzałki w lewo [] szerokość 
obiektu(-ów) zostanie zmniejszona o 0,02 mm. Za każdym naciśnięciem strzałki w prawo 
[] szerokość obiektu(-ów) zostanie o tą sama wartość zwiększona. Za każdym naciśnięciem 
strzałki w górę [] wysokość obiektu(-ów) zostanie zwiększona o 0,02 mm. Za każdym 
naciśnięciem strzałki w dół [] wysokość obiektu(-ów) zostanie o tą sama wartość 
zmniejszona. Przy dłuższym6 przyciśnięciu klawisza strzałki rozmiar obiektu(-ów) zmienia 
się o 0,2 mm. 

Wyrównywać rozmiar obiektów w sposób zorganizowany można również za pomocą 
poleceń zebranych w podmenu Wyrównaj rozmiar menu Rozmieszczenie. Polecenia te 

pozwalają wyrównywać rozmiar wszystkich zaznaczonych obiektów względem obiektu 
dominującego. Polecenia te mają swoje odpowiedniki w postaci ikon na listwie narzędziowej 
Rozmieszczenie (zobacz rozdział 1.6.3.4, strona 15). 

2.1.8 Obracanie obiektów 

Praktycznie wszystkie obiekty umieszczone na projekcie obracane mogą być płynnie o 
dowolny kąt7. Aby obrócić zaznaczony obiekt należy przeciągnąć myszą jeden z jego 

uchwytów trzymając jednocześnie wciśnięty klawisz [Ctrl]. Gdy wciśnięty jest klawisz [Ctrl] 
i kursor myszy znajdzie się nad uchwytem obiektu kształt kursora zmienia się na następujący: 

 sygnalizując możliwość obrotu. Jeżeli kursor myszy zmieni kształt na taki:  - obrót 
obiektu nie jest możliwy. 

Obiekty mogą być również precyzyjnie obracane za pomocą klawiatury: przy 

zaznaczonych obiektach należy przyciskać klawisze strzałek ([], [], [], i []) trzymając 
jednocześnie naciśnięty klawisz [Ctrl]. Za każdym naciśnięciem strzałki obiekt(y) zostanie 
obrócony o 0,1º. Przy dłuższym8 przyciśnięciu klawisza strzałki obiekt(y) obracane są o 1º. 

Obiekty można również obracać za pomocą poleceń zebranych w podmenu Obróć 

w menu Rozmieszczenie. Polecenia te mają swoje odpowiedniki w postaci ikon  i  na 

listwie narzędziowej Rozmieszczenie (zobacz rozdział 1.6.3.4, strona 15). 

                                                 

 

6 Powyżej 1s. 
7 Wyjątek stanowią obiekty zaimportowane z innych programów przez Schowek. W środowisku 

Windows starego typu (98/Me) bitmapy mogą być obracane jedynie o kąty będące wielokrotnością 90º.  
8 Powyżej 1s. 



 23 

2.1.9 Odbicie lustrzane 

Praktycznie wszystkie obiekty umieszczone na projekcie9 mogą być rysowane 
w postaci swojego lustrzanego odbicia niezależnie dla płaszczyzny poziomej (x) i pionowej 

(y). Aby odbić zaznaczony obiekt należy wybrać jedno z poleceń podmenu Odbij w menu 

Rozmieszczenie. Polecenia te mają swoje odpowiedniki w postaci ikon  i  na listwie 

narzędziowej Rozmieszczenie (zobacz rozdział 1.6.3.4, strona 15). 

2.1.10 Grupowanie obiektów 

Kilka obiektów, znajdujących się na jednej warstwie rysunku, może być powiązanych 
razem w postaci tzw. grupy i traktowanych przez program jak jeden, pojedynczy obiekt. 

Zachowanie takie może być przydatne, gdy np. narysowany jest pewien fragment rysunku, 

składający się z wielu pojedynczych obiektów i w trakcie dalszej pracy obiekty ta mają 
pozostać niezmienne i w stałych między sobą odległościach. Raz sformowana grupa może 
być w przyszłości z powrotem rozdzielona na pojedyncze obiekty. 

Aby z kilku obiektów utworzyć grupę należy, po ich uprzednim zaznaczeniu, wybrać 
polecenie Rozmieszczenie\Kombinacje\Zgrupuj (skrót klawiszowy [Ctrl]+[G]). Polecenie to 
ma swój odpowiednik w postaci ikony  na listwie narzędziowej Rozmieszczenie (zobacz 

rozdział 1.6.3.4, strona 15). 

Aby rozdzielić grupę na pojedyncze obiekty należy, po jej zaznaczeniu wybrać 
polecenie Rozmieszczenie\Kombinacje\Rozgrupuj (skrót klawiszowy [Ctrl]+[U]). Polecenie 

to ma swój odpowiednik w postaci ikony  na listwie narzędziowej Rozmieszczenie. 

Grupy obiektów mogą być dowolnie zagnieżdżone, tzn. każda grupa obiektów może 
być elementem składowym innej grupy. 

2.1.11 Kolejność wyświetlania 

W ramach pojedynczej warstwy poszczególne obiekty odrysowywane są w pewnej, 

ściśle określonej kolejności. Kolejność ta ma znaczenie np. w sytuacji, gdy kilka obiektów 
umieszczonych jest w tym samym miejscu lub częściowo na siebie zachodzi. W całości jest 
widoczny wtedy tylko ten obiekt, który jest odrysowywany jako ostatni. 

Kolejność odrysowywania wynika pierwotnie z kolejności umieszczania tych 
obiektów na rysunku, tj. ostatni wprowadzony obiekt odrysowywany jest też jako ostatni. 
Kolejność ta może być jednak zmieniona przez użytkownika. Do zmiany kolejności 
odrysowywania służą polecenia zgromadzone w podmenu Przenieś z menu Rozmieszczenie. 

Po zaznaczeniu pojedynczego obiektu i wybraniu jednego z poleceń obiekt może być 
przeniesiony na sam początek kolejności wyświetlania, na sam koniec lub o jedną pozycję 
w górę lub w dół kolejności. Polecenia te mają swoje odpowiedniki w postaci ikon , ,  

i  na listwie narzędziowej Rozmieszczenie (zobacz rozdział 1.6.3.4, strona 15). 

                                                 

 

9 Wyjątek stanowią pola tekstowe.  
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2.1.12 Operacje z wykorzystaniem Schowka 

Do edycji elementów rysunku można wykorzystać, rozpowszechniony wśród aplikacji 
pracujących w środowisku Windows, mechanizm Schowka. Za pomocą tego mechanizmu 
można powielać narysowane obiekty, przenosić je do innej warstwy dokumentu, do innego 

dokumentu lub nawet do innego programu. 

Aby umieścić kopię wybranego obiektu (obiektów) w Schowku należy zaznaczyć go, 
a następnie wybrać polecenie Edycja\Kopiuj (skrót klawiszowy [Ctrl]+[C]). Polecenie to ma 
swój odpowiednik w postaci ikony  na podstawowej listwie narzędziowej. Można również 
przenieść obiekt do Schowka z jednoczesnym usunięciem go z dokumentu. Należy wówczas 
użyć polecenia Edycja\Wytnij (skrót [Ctrl]+[X], ikona ). 

Tak umieszczone w Schowku obiekty można umieścić w edytowanym dokumencie 

wybierając w odpowiednim momencie polecenie Edycja\Wklej (skrót klawiszowy [Ctrl]+[V], 
ikona ). 
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2.2 Obrazy próbek pisma 

Program GRAPHLOG umożliwia wprowadzenie obrazów próbek pisma na dwa 
sposoby: poprzez import zawartości pliku graficznego, lub poprzez bezpośrednią współpracę 
z dołączonym skanerem lub aparatem cyfrowym. Sposoby te zostaną opisane w kolejnych 
podrozdziałach. 

Niezależnie od wybranej metody wprowadzenia obrazu konieczne być może 
utkwienie właściwej jego skali10. Najwygodniej je tym celu posłużyć się specjalnym 
narzędziem do skalowania (zobacz rozdział 5.6, strona 54). 

Dla grafik rastrowych (bitmapy) program ma możliwość korekcji ich podstawowych 
parametrów (jasność, kontrast i korekcja gamma).  Można również odwrócić kolory 
zaimportowanej bitmapy (funkcja negatywu), ustalić stopień jej przeźroczystości lub obciąć 
zbyteczne fragmenty. Wszystkie te opcje dostępne są po wywołaniu Właściwości obiektu 

poprzez dwukrotne jego kliknięcie lub wywołanie polecenia  Edycja\Właściwości przy 

zaznaczonym obrazku. 

2.2.1 Import pliku graficznego 

Podstawową metodą wprowadzenia obrazu próbki pisma jest import zawartości pliku 
graficznego powstałego za pomocą innej aplikacji jako efekt skanowania lub fotografii 

cyfrowej próbki pisma. Obsługiwane przez program są następujące formaty plików 
rastrowych (bitmap): 

 Bitmapy Windows (BMP, DIB, RLE) 

 Format wymiany JPEG (JPEG, JPG, JPE, JFIF) 

 Format GIF (GIF) 

 Format Tagged Image (TIF, TIFF) 

 Format PNG (PNG) 

Import pliku graficznego odbywa się przez wybranie polecenia  Wstaw\Obrazek11 

(skrót klawiaturowy [O]). Następnie należy kliknąć myszą w miejscu, w którym ma się on 
znaleźć. W tym momencie program otworzy dialog z zapytaniem o wskazanie pliku, który ma 
być zaimportowany. Należy wybrać odpowiedni plik i zatwierdzić dialog. 

Alternatywna metodą jest wybranie polecenia Plik/Importuj/Plik… dalszy sposób 
postępowania jest identyczny, jak w przypadku polecenia Obrazek. 

2.2.2 Bezpośrednia obsługa skanera lub aparatu cyfrowego 

Alternatywną metodą wprowadzenia obrazu próbki pisma jest bezpośredni odczyt 
obrazu z dołączonego do komputera skanera lub aparatu cyfrowego bez potrzeby uprzedniego 
zapisywania uzyskanych obrazów w plikach. Program GRAPHLOG obsługuje wyżej 
wymienione urządzenia poprzez uniwersalny mechanizm TWAIN12.  

                                                 

 

10 Zobacz rozdział 2.1.1, strona 19. 

11 Zobacz rozdział 2.3.9, strona 29. 

12 Współpracujące urządzenia muszą obsługiwać ten standard (większość dostępnych na rynku 
urządzeń), a odpowiednie sterowniki urządzeń muszą być zainstalowane w systemie. 
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Polecenia umożliwiające współpracę z tymi urządzeniami zebrane są w podmenu 
Plik\Importuj. Polecenie Wybierz źródło wywołuje dialog za pomocą którego można wskazać 
urządzenie, z którego pobierany będzie obraz. Polecenie Skanuj rozpoczyna procedurę 
wprowadzenia obrazu z wybranego urządzenia. Dalsze postępowanie zależy od programu 
obsługującego dane urządzenie. Wprowadzona za pomocą polecenia Skanuj bitmapa 

umieszczona jest w dokumencie w postaci obiektu typu Obrazek. 

2.2.3 Operacje wykonywane na obrazach pisma 

Oprócz uniwersalnych operacji graficznych, omówionych wcześniej w rozdziale 2.1, 

na obrazach próbek pisma można wykonywać specjalistyczne przekształcenia, dostępne 
jedynie dla zaimportowanych do programu grafik rastrowych. Aby wykonać te operacje 
należy wywołać polecenia z menu kontekstowego obiektu, a są to następujące operacje: 
Binaryzacja i Szkieletyzacja. 

2.2.3.1 Binaryzacja obrazu 

Binaryzacja obrazu jest procesem zamiany obrazu do postaci dwukolorowej (czarno – 

białej). Jest to niezbędny etap przed wykonaniem dalszych przekształceń morfologicznych 
obrazu, w tym szkieletyzacji. Binaryzacja wykonywana jest w oparciu o podaną przez 
użytkownika wartość progową. Wszystkie punkty źródłowego obrazu, których jasność będzie 
wyższa od zadanego progu zakwalifikowane zostaną jako białe. Wszystkie pozostałe jako 
czarne.  

Po wywołaniu polecenia uruchamiającego tą operację pojawia się okno dialogowe za 
pomocą którego wprowadzić można wartość progu binaryzacji. Aby ułatwić wybór właściwej 
wartości progu, w górnej części okna dialogowego wyświetlony jest podgląd fragmentu 
analizowanej bitmapy po wykonaniu binaryzacji z aktualnie wybranym progiem. Po 

zatwierdzeniu okna dialogowego wykonywana jest binaryzacja całej bitmapy, dla której 
wywołane zostało polecenie. 

2.2.3.2 Szkieletyzacja obrazu 

Szkieletyzacja jest przekształceniem morfologicznym obrazu pozwalającym 
wyodrębnić tzw. szkielety figur w analizowanym obrazie. Szkielet figury jest zbiorem 

wszystkich punktów, które są równoodległe od co najmniej dwóch punktów należących do 
brzegu. 

 

Rys. 1 Figury i ich szkielety 

Szkielet figury odzwierciedla jej topologiczne własności. Analiza szkieletów figur 
umożliwia przeprowadzenie następujących analiz obrazu: 
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 klasyfikacja cząstek na podstawie ich kształtu; 
 określenie orientacji podłużnych cząstek; 
 rozdzielanie “posklejanych” cząstek; 
 wyznaczenie linii środkowej szerszych linii; 
 symulacja procesów rozrostu cząstek oraz tworzenia struktury ziarnistej. 

Szkieletyzacja jest zdefiniowana tylko dla obrazów binarnych, dla tego przed jej 
wywołaniem należy wykonać binaryzację analizowanego obrazu, jak opisano wcześniej. 

Szkieletyzacja nie wymaga zadawania parametrów ze strony użytkownika, jednak jej 
wykonanie jest bardzo złożone obliczeniowo i może potrwać dłuższy okres czasu, szczególnie 
dla map bitowych o większym rozmiarze, dlatego po wywołaniu polecenia Szkieletyzacja 

program wyświetla zapytanie czy wykonać ta operację. 
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2.3 Komentarze graficzne 

Program GRAPHLOG dysponuje szeregiem graficznych elementów, które mogą 
służyć do uwypuklenia wybranych cech wprowadzonego obrazu pisma. 

Obiekty graficzne wprowadzane są do projektu poprzez wybieranie poleceń z menu 

Wstaw. 

2.3.1 Linia 

Linia jest najprostszym z elementów graficznych wykorzystywanych w komentarzach. 
Reprezentują one odcinki proste. Linie mogą posiadać różną grubość, sposób kreskowania13 

oraz kolor. Linie mogą być także jedno- lub obustronnie zakończone strzałką. 

 

Rys.  10 Przykłady Linii 

Rysowanie Linii odbywa się przez wybranie polecenia  Wstaw\Linia (skrót 
klawiaturowy [L]). Następnie należy umieścić kursor myszy w miejscu, w którym ma znaleźć 
się jeden z końców odcinka, przycisnąć lewy przycisk myszy i przeciągnąć do miejsca, 
w którym ma się znaleźć drugi koniec odcinka i tam puścić. 

2.3.2 Prostokąt 
Kolejnym, prostym, elementem graficznym jest Prostokąt. Dla Prostokątów, podobnie 

jak dla innych figur mogących posiadać wypełnienie, można niezależnie zdefiniować styl 
obramującej go linii i styl wypełnienia. Linia obramująca może przyjmować podobne 
atrybuty jak dla Linii, może też nie występować w ogóle. Wypełnienie Prostokąta może 
przyjmować różne kolory, różne sposoby kreskowania lub nie występować w ogóle 
(przeźroczyste wnętrze). 

 

Rys.  11 Przykłady Prostokątów 

                                                 

 

13 Styl rysowania inny od linii ciągłej mogą mieć tylko linie o grubości pojedynczego punktu. 
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Rysowanie Prostokąta odbywa się przez wybranie polecenia  Wstaw\Prostokąt 
(skrót klawiaturowy [P]). Następnie należy umieścić kursor myszy w miejscu, w którym ma 

znaleźć się jeden z wierzchołków prostokąta, przycisnąć lewy przycisk myszy i przeciągnąć 
do miejsca, w którym ma się znaleźć przeciwległy wierzchołek i tam puścić. Jeżeli w trakcie 

tego przeciągania przyciśnięty będzie klawisz [Shift] – rysowany będzie kwadrat. 

2.3.3 Zaokrąglony prostokąt 
Zaokrąglony prostokąt jest figurą wywodzącą się z prostokąta, a różniącą się od niego 

narożnikami, zaokrąglonymi w zadanym stopniu. Dla Zaokrąglonych prostokątów, podobnie 

jak dla innych figur mogących posiadać wypełnienie, można niezależnie zdefiniować styl 
obramującej go linii i styl wypełnienia. 

 

Rys.  12 Przykłady Zaokrąglonych prostokątów 

Rysowanie Zaokrąglonego prostokąta odbywa się, analogicznie jak Prostokąta, przez 

wybranie polecenia  Wstaw\Zaokrąglony prostokąt (skrót klawiaturowy [Z]). Następnie 
należy umieścić kursor myszy w miejscu, w którym ma znaleźć się jeden z wierzchołków 
prostokąta, przycisnąć lewy przycisk myszy i przeciągnąć do miejsca, w którym ma się 
znaleźć przeciwległy wierzchołek i tam puścić. Jeżeli w trakcie tego przeciągania przyciśnięty 
będzie klawisz [Shift] – rysowany będzie kwadrat. 

Stopień (promień) zaokrąglenia narożników można modyfikować również za pomocą 
myszy przeciągając specjalne uchwyty obiektu znajdujące się na styku krawędzi prostej 
i zaokrąglonej. W skrajnych przypadkach można uzyskać w ten sposób elipsę lub prostokąt. 

2.3.4 Elipsa 

Następnym elementem graficznym wykorzystywanym w komentarzach jest Elipsa. 

Dla Elips, podobnie jak dla innych figur mogących posiadać wypełnienie, można niezależnie 
zdefiniować styl linii i styl wypełnienia. 

 

Rys.  13 Przykłady Elips 
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Rysowanie Elipsy odbywa się, podobnie jak Prostokąta, przez wybranie polecenia 

 Wstaw\Elipsa (skrót klawiaturowy [E]). Następnie należy umieścić kursor myszy 
w miejscu, w którym ma znaleźć się jeden z wierzchołków prostokąta opisanego na 
wprowadzanej elipsie, przycisnąć lewy przycisk myszy i przeciągnąć do miejsca, w którym 
ma się znaleźć przeciwległy wierzchołek i tam puścić. Jeżeli w trakcie tego przeciągania 
przyciśnięty będzie klawisz [Shift] – rysowane będzie koło. 

2.3.5 Wielokąt 
Kolejnym, prostym, elementem graficznym jest Wielokąt. Dla Wielokątów, podobnie 

jak dla innych figur mogących posiadać wypełnienie, można niezależnie zdefiniować styl 
obramującej go linii i styl wypełnienia. 

 

Rys.  14 Przykłady Wielokątów 

Rysowanie Wielokąta odbywa się przez wybranie polecenia  Wstaw\Wielokąt (skrót 
klawiaturowy [W]). Następnie należy kolejno klikać myszą kolejne wierzchołki wielokąta. 
Ostatni z punktów wielokąta należy kliknąć podwójnie, lub należy przycisnąć klawisz [Esc], 
żeby przerwać rysowanie. 

2.3.6 Łamana 

Następnym, prostym, elementem graficznym jest Łamana. Jest ona zbliżona do 
Wielokąta, z tą różnicą, że reprezentuje figurę otwartą i nie może posiadać wypełnienia. Styl 
linii dla Łamanej można definiować identycznie, jak dla Linii. 

 

Rys.  15 Przykład Łamanej 

Rysowanie Łamanej, analogicznie jak Wielokąta, odbywa się przez wybranie 
polecenia  Wstaw\Łamana (skrót klawiaturowy [A]). Następnie należy kolejno klikać 
myszą kolejne punkty łamanej. Ostatni z punktów łamanej należy kliknąć podwójnie, lub 
należy przycisnąć klawisz [Esc], żeby przerwać rysowanie. 
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2.3.7 Krzywa Bezier’a 

Kolejnym, prostym, elementem graficznym jest Krzywa Bezier’a. Jest ona zbliżona do 
Łamanej, z tą różnicą, że uzyskana linia może być zakrzywiona i bez załamań przechodzić 
przez kolejne punkty. Styl linii dla Łamanej można definiować identycznie, jak dla Linii. 

 

Rys.  16 Przykład Krzywej Bezier’a 

Rysowanie Krzywej Bezier’a, analogicznie jak Łamanej, odbywa się przez wybranie 
polecenia  Wstaw\Krzywa Bezier’a (skrót klawiaturowy [B]). Następnie należy kolejno 
klikać myszą kolejne punkty, przez które ma przechodzić krzywa. Ostatni z punktów krzywej 
należy kliknąć podwójnie, lub należy przycisnąć klawisz [Esc], żeby przerwać rysowanie. 

Oprócz uchwytów odpowiadających punktom, przez które przechodzi krzywa, obiekt 
ten posiada dodatkowe uchwyty w miejscach tzw. punktów kontrolnych wpływających na 
kształt przebiegu krzywej. Przeciągając myszą te uchwyty można wpływać na kierunek 
przebiegu i stopień zaokrąglenia krzywej.  

2.3.8 Symbol 

Symbol jest bardziej złożonym, w stosunku od wcześniej opisanych, elementem 
graficznym wykorzystywanym w komentarzach. Wprowadza on do rysunku element spoza 

samego programu. Symbol rysowany jest w postaci wybranego, pojedynczego znaku ze 

wskazanej czcionki. 

Wprowadzenie Symbolu odbywa się przez wybranie polecenia  Wstaw\Symbol 

(skrót klawiaturowy [S]). Następnie należy kliknąć myszą w miejscu, w którym ma się on 
znaleźć. W miejscu kliknięcia wprowadzony zostanie pierwszy z dołączonego do programu 
zestawu symboli. Aby zmienić symbol na inny, a także żeby wybrać inny zestaw symboli 
należy wywołać Właściwości obiektu poprzez dwukrotne jego kliknięcie lub wywołanie 
polecenia  Edycja\Właściwości przy zaznaczonym symbolu. 

2.3.9 Obrazek 

Niezależnie od opisanej wcześniej, podstawowej funkcji wprowadzenia obrazu próbki 
pisma, polecenie Obrazek umożliwia również wprowadzenie komentarza graficznego w 
postaci zawartości pliku graficznego pochodzącego z poza programu. Obsługiwane są 
zarówno pliki graficzne w formacie wektorowym14, jak i rastrowym (bitmapy)15.  

                                                 

 

14 Obsługiwane wektorowe formaty plików to: Metapliki Windows (WMF), Rozszerzone Metapliki 

Windows (EMF), lub pliki wymiany AutoCAD (DXF). 
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Wprowadzenie Obrazka odbywa się przez wybranie polecenia  Wstaw\Obrazek 

(skrót klawiaturowy [O]). Następnie należy kliknąć myszą w miejscu, w którym ma się on 
znaleźć. W tym momencie program otworzy dialog z zapytaniem o wskazanie pliku, który ma 
być zaimportowany. Należy wybrać odpowiedni plik i zatwierdzić dialog. 

Dla grafik rastrowych (bitmapy) program ma możliwość korekcji ich podstawowych 
parametrów (jasność, kontrast i korekcja gamma).  Można również odwrócić kolory 
zaimportowanej bitmapy (funkcja negatywu), ustalić stopień jej przeźroczystości lub obciąć 
zbyteczne fragmenty. Dla rysunków wektorowych można zaś narzucić kolor, którym będzie 
on rysowany. Wszystkie te opcje dostępne są po wywołaniu Właściwości obiektu poprzez 

dwukrotne jego kliknięcie lub wywołanie polecenia  Edycja\Właściwości przy 

zaznaczonym obrazku. 

2.3.10 Tekst 

 Kolejnym, prostym, elementem graficznym jest Tekst. Tekst może składać się z jednej 

lub więcej linii, a wpływać na jego wygląd można przez wybór czcionki, koloru sposobu 
wyrównywania linii tekstu (do lewej, centralnie lub do prawej). Rozmiar pola zawierającego 
tekst dobierany jest przez program automatycznie na podstawie jego zawartości i wybranej 

czcionki. 

 

Rys.  17 Przykłady Tekstu 

Wprowadzenie Tekstu odbywa się przez wybranie polecenia  Wstaw\Tekst (skrót 
klawiaturowy [T]). Następnie należy kliknąć myszą w miejscu, w którym ma się on znaleźć. 
We wskazanym miejscu umieszczony zostanie domyślny tekst. Aby zmienić treść lub format 
Tekstu należy wywołać Właściwości obiektu poprzez dwukrotne jego kliknięcie lub 
wywołanie polecenia  Edycja\Właściwości przy zaznaczonym Tekście. 

2.3.11 Wymiar liniowy 

Wymiar liniowy jest elementem graficznym pozwalającym zaznaczyć wybrane 
wymiary liniowe lub odległości na rysunku16. 

                                                                                                                                                         

 

15 Obsługiwane rastrowe formaty plików to: Format wymiany JPEG (JPEG, JPG), Bitmapy Windows 

(BMP), Format GIF (GIF), PC Paintbrush (PCX), Targa (TGA), Format Tagged Image (TIF, TIFF). 

16 Aby dokonać samego pomiaru, bez pozostawiania śladów na dokumencie można wykorzystać 
narzędzie do pomiarów odległości lub Bezpośrednie pomiary (zobacz rozdział 2.3.7, strona 25). 
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Rys.  18 Przykłady różnych wymiarów liniowych 

Rysowanie Wymiaru liniowego, podobnie jak Linii, odbywa się przez wybranie 
polecenia  Wstaw\Wymiar liniowy (skrót klawiaturowy [I]). Następnie należy umieścić 
kursor myszy w jednym z dwóch punktów, których wzajemna odległość ma być zmierzona, 
przycisnąć lewy przycisk myszy, przeciągnąć do przeciwległego punktu i tam dopiero puścić. 

Standardowo, linia wymiarowa umieszczona zostaje pomiędzy wskazanymi punktami, 
a opis odległości na jej środku, lub z boku, jeżeli się nie mieści. Opis zmierzonej odległości, 
wraz z linią wymiarową może być jednak przemieszczony w dowolne miejsce za pomocą 
przeciągnięcia myszą związanego z nim uchwytu. 

2.3.12 Wymiar kątowy 

Wymiar kątowy, podobnie jak Wymiar liniowy jest elementem graficznym 

pozwalającym zaznaczyć wybrane wymiary kątowe na rysunku17. 

 

Rys.  19 Przykłady różnych wymiarów kątowych 

Rysowanie Wymiaru kątowego odbywa się przez wybranie polecenia 
 Wstaw\Wymiar kątowy (skrót klawiaturowy [K]). Następnie należy kolejno kliknąć trzy 

punkty: 

1. Koniec jednego z ramion kąta; 
2. Wierzchołek kąta; 
3. Koniec drugiego ramienia kąta. 

Kąty mogą być mierzone ze znakiem w zakresie od -180º do +180º lub zawsze 
dodatnie w zakresie od 0º do 360º. Wybór zakresu pomiaru i inne opcje wpływające na 
wygląd Wymiaru kątowego ustalić można wywołując Właściwości obiektu poprzez 

                                                 

 

17 Aby dokonać samego pomiaru, bez pozostawiania śladów na dokumencie można wykorzystać 
narzędzie do pomiarów kątów lub nachylania albo Bezpośrednie pomiary (zobacz rozdział 2.3.7, strona 25). 
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dwukrotne jego kliknięcie lub wywołanie polecenia  Edycja\Właściwości przy 

zaznaczonym Wymiarze. 

2.3.13 Układ współrzędnych 

Układ współrzędnych jest elementem graficznym pozwalającym nanieść w dowolnym 
miejscu szkicu dwuwymiarową skalę odległości. 

  3

  2

  1

  -1

 -2

 -1

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7
 

Rys.  20 Przykładowy układ współrzędnych 

Wprowadzenie Układu współrzędnych odbywa się przez wybranie polecenia 
 Wstaw\Układ współrzędnych (skrót klawiaturowy [U]) a następnie kliknięcie myszą 

w miejscu, w którym ma się znaleźć środek wprowadzanego układu. 

2.3.14 Obiekt OLE 

Ten element ilustracyjny umożliwia umieszczenie w rysunku obcego elementu, 

pochodzącego z innego programu graficznego wykorzystując popularny w Windows 

mechanizm osadzania i powiązania obiektów (OLE). W przeciwieństwie do elementu typu 
Obrazek, umieszczony w ten sposób Obiekt graficzny może być w każdej chwili edytowany 
przez aplikację, z której pochodzi. W dokumencie programu GRAPHLOG może być 
bezpośrednio zapisany (tzw. osadzony) obcy obiekt lub zapisane tylko powiązanie do 

zawartości obcego pliku. 

Aby umieścić taki obcy Obiekt w rysunku można go, w źródłowej aplikacji 
przekopiować do Schowka, a następnie, w programie GRAPHLOG wywołać polecenie 

 Edycja\Wklej (skrót klawiaturowy [Ctrl]+[V]).  

Można również bezpośrednio wywołać polecenie Wstaw\Obiekt. Pojawi się wówczas 
okno dialogowe z zapytaniem, z jakiej aplikacji ma pochodzić osadzany obiekt lub jaki plik 
go zawiera.  
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3 Pomiary 

Program GRAPHLOG umożliwia wykonanie czterech rodzajów pomiarów na 
wprowadzonych obrazach próbek pisma. Zostaną one opisane w kolejnych rozdziałach. 
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3.1 Pomiary bezpośrednie  
Pomiary bezpośrednie są najprostszą formą pomiarów oferowanych przez program 

GRAPHLOG. Oferuje jedynie pomiar najprostszych wielkości, ich wyniki nie są nigdzie 
zapisywane, ale ich wywołanie jest bardzo proste. 

Program GRAPHLOG umożliwia wykonanie bezpośrednich pomiarów na 
wykonywanym rysunku, bez konieczności aktywowania dodatkowych narzędzi. Wystarczy, 
mając włączone zwykłe narzędzie do zaznaczania przeciągnąć kursor myszy 
z przyciśniętym lewym jej klawiszem pomiędzy interesującymi punktami rysunku. W listwie 

statusu pojawią się wyniki tak przeprowadzonego pomiaru. Są to, kolejno następujące dane: 

 Współrzędne (x, y) punktu początkowego; 

 Współrzędne (x, y) punktu końcowego; 

 Odległość pozioma (x) pomiędzy punktami; 

 Odległość pionowa (y) pomiędzy punktami; 

 Pole powierzchni prostokąta, którego skrajnymi wierzchołkami są wskazane 
punkty; 

 Odległość pomiędzy punktami; 

 Kąt położenia prostej, łączącej punkty. 

 

Rys.  21 Wynik bezpośrednich pomiarów w listwie statusu 
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3.2 Pomiary uniwersalne 

Program posiada specjalne narzędzia umożliwiające pomiar różnych wielkości na 
wykonywanym rysunku bez pozostawiania na nim trwałych śladów (znaczników). Polecenia 
uruchamiające poszczególne narzędzia pomiarowe zebrane są w menu Pomiary. Oprócz 
menu polecenia te mają również swoje odpowiedniki w postaci ikon na listwie narzędziowej 
„Pomiary” (zobacz rozdział 1.6.3.3, strona 15). Po wykonaniu każdego z pomiarów program 
umieszcza uzyskany wynik w Schowku w postaci tekstowej, z którego może być on 
kopiowany dalej do innych programów. 

Oprócz narzędzi pomiarowych i opisywanych wcześniej, bezpośrednich pomiarów, 
program pozwala również wykonywać pomiary odległości i kąta z pozostawianiem 
zaznaczonych wymiarów na rysunku (zobacz polecenie 2.3.11 Wymiar liniowy oraz 

2.3.12 Wymiar kątowy).  

Poniżej zestawiono dostępne narzędzia pomiarowe z opisami ich zastosowania. 

3.2.1 Pomiar odległości 
Do pomiaru odległości pomiędzy wybranymi punktami rysunku lub rozmiaru 

liniowego (długość, szerokość) narysowanego obiektu służy narzędzie wywoływane za 
pomocą polecenia  Odległość. Po wywołaniu tego polecenia należy umieścić kursor myszy 
w jednym z dwóch punktów, których wzajemna odległość ma być zmierzona, przycisnąć 
lewy przycisk myszy, przeciągnąć do przeciwległego punktu i tam dopiero puścić. W trakcie 
przeciągania, w małym okienku w pobliżu kursora myszy widoczna jest wartość aktualnie 
zmierzonej odległości. Jeżeli w trakcie przeciągania wciśnięty jest klawisz [Shift] mierzona 
jest dokładnie odległość w poziomie (x) lub w pionie (y). 

3.2.2 Pomiar nachylenia 

Do pomiaru kąta nachylenia (w płaszczyźnie x-y) wybranego elementu rysunku służy 
narzędzie wywoływane za pomocą polecenia  Nachylenie. Po wywołaniu tego polecenia 
należy umieścić kursor myszy na środku elementu o badanym nachyleniu, przycisnąć lewy 
przycisk myszy, przeciągnąć wzdłuż mierzonego elementu i w momencie uzyskania 

właściwego kąta – puścić. W trakcie przeciągania, w małym okienku w pobliżu środku 
badanego nachylenia widoczna jest wartość aktualnie zmierzonego kąta. Jeżeli w trakcie 
przeciągania wciśnięty zostanie klawisz [Shift] – przemieszczone zostaje całe narzędzie 
pomiarowe.  

Jeżeli w trakcie pierwszego przyciśnięcia myszą wciśnięty został klawisz [Ctrl] 
mierzony kąt traktowany jest jako odniesienie (wartość zerowa) dla kolejno wykonywanych 
pomiarów. Można w ten sposób mierzyć odchylania od wskazanego kierunku. Aby powrócić 
do standardowego kąta odniesienia (poziomo, zgodnie z osią x) należy z przyciśniętym 
klawiszem [Ctrl] kliknąć w obszarze roboczym bez przeciągania.  

3.2.3 Pomiar kąta 

Do pomiaru kąta pomiędzy dwoma wskazanymi ramionami służy narzędzie 
wywoływane za pomocą polecenia  Kąt. Po wywołaniu tego polecenia należy kolejno 
kliknąć trzy punkty: 

1. Koniec jednego z ramion kąta; 



 38 

2. Wierzchołek kąta; 
3. Koniec drugiego ramienia kąta. 

Od momentu kliknięcia wierzchołka kąta, w małym okienku w jego pobliżu widoczna 
jest wartość aktualnie zmierzonego kąta. 

3.2.4 Pomiar rozmiaru 

Do pomiaru średnicy wskazanego elementu lub obszaru na rysunku służy narzędzie 
wywoływane za pomocą polecenia  Rozmiar. Po wywołaniu tego polecenia należy 
umieścić kursor myszy na jednej z krawędzi badanego obszaru, przycisnąć lewy przycisk 
myszy, przeciągnąć do przeciwległej krawędzi tak, aby rysowany okrąg pomiarowy objął cały 
obszar lub zamierzoną jego część i dopiero wtedy puścić. W trakcie przeciągania, w małym 
okienku w pobliżu środka mierzonego obszaru widoczna jest wartość aktualnie zmierzonej 
średnicy. 

3.2.5 Pomiar pola powierzchni 

Do pomiaru pola powierzchni wskazanego obszaru służy narzędzie wywoływane za 
pomocą polecenia  Pole powierzchni. Po wywołaniu tego polecenia należy kolejno klikać 
myszą kolejne wierzchołki wielokąta wyznaczającego mierzony obszar. Ostatni z punktów 
wielokąta należy kliknąć podwójnie, lub należy przycisnąć klawisz [Esc], żeby przerwać 
wyznaczanie. Począwszy od kliknęcia drugiego z wierzchołków wielokąta, w małym okienku 
w pobliżu jego środka widoczna jest wartość aktualnie zmierzonego pola powierzchni. 

3.2.6 Pomiar proporcji 

Do pomiaru proporcji pomiędzy dwiema wskazanymi odległościami na rysunku służy 
narzędzie wywoływane za pomocą polecenia  Proporcja. Po wywołaniu tego polecenia 
należy wskazać kolejno dwie odległości w analogiczny sposób jak przy Pomiarze odległości. 
Wynikiem pomiaru jest stosunek drugiej zmierzonej odległości do pierwszej. W trakcie 
wyznaczania drugiej z odległości, w małym okienku w pobliżu kursora myszy widoczna jest 
wartość aktualnie zmierzonej proporcji. 
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3.3 Pomiary specjalistyczne 

Oprócz, wspomnianych wcześniej, pomiarów bezpośrednich i uniwersalnych program 

GRAPHLOG oferuje zestaw specjalistycznych pomiarów umożliwiających ocenę 
specyficznych cech próbki pisma ręcznego. Lista pomiarów specjalistycznych pobierana jest 
przez program z dołączonej bazy danych18, a ich wyniki przechowywane są przez program i 
zapamiętywane w edytowanym dokumencie. Wyniki tych pomiarów mogą być również, na 
życzenie użytkownika, zapisywane w dołączonej bazie danych celem porównań z wynikami 
pomiarów innych próbek pisma. Każdy z pomiarów specjalistycznych opiera się na jednym z 
pomiarów uniwersalnych. 

Aktualna lista pomiarów specjalistycznych to: 
 Głębokość akapitu 

 Kąt nachylenia znaków 

 Kąt nachylenia znaku: 
o A 

o a 

o … 

o Z 

o z 

 Odstęp między literami 
 Odstęp między wierszami 
 Odstęp między wyrazami 
 Pole powierzchni wyrazu 

o Podpis 

 Proporcje litery: 

o A 

o a 

o … 

o Z 

o z 

 Szerokość marginesu 

 Szerokość owalu 

 Szerokość wyrazu 

 Wysokość litery nadlinijnej 
 Wysokość litery podlinijnej 
 Wysokość litery śródlinijnej 
 Wysokość owalu 

3.3.1 Sposób wykonywania pomiarów 

Aby wykonać pomiar specjalistyczny należy wywołać jedno z poleceń 
zgromadzonych w drugiej grupie19 menu Pomiary. 

                                                 

 

18 Zobacz rozdział 4, strona 41. 

19 Jeżeli program nie może nawiązać połączenia z bazą danych lista ta jest pusta. 
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Rys. 22 Menu Pomiary z wybranym pomiarem specjalistycznym 

 Po wybraniu odpowiedniego polecenia pojawia się odpowiednie narzędzie 
pomiarowe oraz dodatkowe, niemodalne okno dialogowe związane z wybranym pomiarem 
specjalistycznym. 

 

 

Rys. 23 Okno pomiaru specjalistycznego 

 W górnej części tego okna znajduje się lista wyników kolejnych pomiarów danej 
cechy pisma. Z listy tej można usunąć nieprawidłowo wykonany pomiar poprzez zaznaczenie 

go i przyciśnięcie przycisku . Można również skopiować wszystkie wyniki pomiarów 

danej cechy poprzez przyciśnięciu przycisku . 
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W dolnej części wspomnianego okna znajdują się podstawowe parametry statystyczne 

opisujące wykonywany pomiar. Są to kolejno: 
 Ilość wykonanych pomiarów cechy (Pomiarów) 
 Wartość średnia (Średnia) 
 Mierzona wartość minimalna (Min) 
 Mierzona wartość maksymalna (Max) 
 Odchylenie standardowe (SD) 

3.3.2 Przeglądanie i zapis wyników pomiarów 

Aby przeglądnąć lub edytować listę wykonanych na dokumencie pomiarów 
specjalistycznych należy wywołać polecenie Pomiary\Wyniki… Po jego wywołaniu pojawia 
się dialog Wyniki pomiarów specjalistycznych. 

 

 

Rys.  24 Dialog Wyniki pomiarów specjalistycznych 

Dialog ten zawiera listę wykonanych pomiarów specjalistycznych i użytkownika20. 

Każdy wykonany pomiar opisany jest za pomocą ikony reprezentującej typ pomiaru, nazwy, 
oraz podstawowych danych statystycznych go opisujących. 

Za pomocą przycisków zgromadzonych w dolnej części dialogu można: 
 dodać nowy pomiar użytkownika (przycisk Dodaj). 

 usunąć wyniki jednego z wykonanych pomiarów (przycisk Usuń), oraz 

 zapisać wyniki pomiarów specjalistycznych w dołączonej bazie danych21 

(przycisk Zapisz). 

W przypadku zapisu wyników pomiarów specjalistycznych do bazy danych, gdy w 
bazie danych istnieją już wyniki pomiarów tej samej cechy dla tej samej próbki pisma 
program postępuje w dwojaki sposób. Jeżeli ilość pomiarów danej cechy w programie jest 
większa niż ilość pomiarów zapisana w bazie danych program bez pytania zastępuje wyniki 

                                                 

 

20 Zobacz rozdział 3.4, strona 40. 

21 Należy wcześniej powiązać edytowany dokument z bazą danych. Zobacz rozdział 4, strona 41. 
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zgromadzone w bazie danych wynikami z programu. W przeciwnym wypadku program 

zadaje pytanie czy zastąpić wyniki zgromadzone w bazie danych. 
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3.4 Pomiary użytkownika 

Za pomocą pomiarów użytkownika można mierzyć cechy pisma nieprzewidziane w 
zestawie do pomiarów specjalistycznych. Ich stosowanie jest zbliżone do pomiarów 
specjalistycznych jednak ich zestaw nie pochodzi z dołączonej bazy danych, a jest 
definiowany przez użytkownika. Wyniki pomiarów użytkownika nie mogą być także 
zapisywane w dołączonej bazie danych. Ich wyniki zapisywane są jedynie w edytowanym 
dokumencie 

Aby utworzyć (zdefiniować) nowy pomiar użytkownika należy wybrać polecenie 
Pomiary\Dodaj nowy… Po jego wywołaniu pojawia się okno dialogowe Definicja pomiaru. 

 

Rys.  25 Definicja pomiaru użytkownika 

W oknie tym należy wprowadzić nazwę nowego pomiaru oraz wskazać uniwersalne 
narzędzie pomiarowe, za pomocą którego będzie wykonywany pomiar. Po zaakceptowaniu 

dialogu dla nowego narzędzia pomiarowego utworzone zostanie polecenie w trzeciej grupie 
poleceń menu Pomiary. 

 

 

Rys.  26 Menu Pomiary z wybranym pomiarem użytkownika 
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Pomiary użytkownika wykonywane są w identyczny sposób jak pomiary 

specjalistyczne22. Ich wyniki można podejrzeć za pomocą dialogu Wyniki pomiarów 
specjalistycznych23. 

                                                 

 

22 Zobacz rozdział 3.3.1, strona 37. 

23 Zobacz rozdział 3.3.2, strona 39. 
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4 Współpraca z bazą danych 

Program GRAPHLOG umożliwia opcjonalne gromadzenie w dołączonej bazie 
danych wyników specjalistycznych pomiarów24 wykonywanych na obrazie próbek pisma 
celem dalszej obróbki statystycznej. 

                                                 

 

24 Zobacz rozdział 3.3, strona 37. 
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4.1 Położenie i format bazy danych 

Baza danych programu GRAPHOLOG przechowywana jest w pliku Graphlog.mdb 

znajdującym się w głównym katalogu programu. Baza danych zapisywana jest w 
uniwersalnym formacie Microsoft Jet. Dane zapisane w tym formacie mogą być edytowane za 
pomocą programu Microsoft Access w wersji 97 lub późniejszej. 
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4.2 Powiązanie dokumentu programu z bazą danych 

Aby gromadzić wyniki szczegółowych pomiarów w dołączonej bazie danych należy 
powiązać dokument edytowany w programie GRAPHLOG z odpowiednimi rekordami w 

bazie danych. Nawiązanie połączenia może nastąpić po wykonaniu specjalistycznych 
pomiarów w programie, jednak bezwzględnie musi wystąpić przed dokonaniem zapisów ich 
wyników. Nawiązanie połączenia odbywa się poprzez wskazanie lub dodanie nowego rekordu 
w bazie danych identyfikującego próbkę, na której obrazie wykonywane są pomiary oraz, 
opcjonalnie, poprzez wskazanie lub dodanie nowego rekordu identyfikującego autora próbki 
pisma.  

Należy w tym celu wywołać polecenie Plik/Właściwości. Po jego wywołaniu pojawia 
się dialog Właściwości  dokumentu. 

 

 

Rys.  27 Dialog Właściwości dokumentu 

W grupie Dokument z listy Nazwa należy wybrać właściwą nazwę próbki, której 
obraz edytowany jest w programie. W liście tej zgromadzone są nazwy wszystkich próbek 
wprowadzonych do tej pory do bazy danych. Jeżeli analizowana próbka nie została wcześniej 
wprowadzona do bazy (jej nazwa nie znajduje się na liście) należy w polu tym wpisać nazwę 
nowej próbki. W takiej sytuacji, w momencie akceptacji dialogu program zada pytanie czy 
nowy dokument dodać do bazy danych. Oprócz nazwy dokumentu, w bazie danych można 
zapisać dotyczące jego uwagi. Należy w tym celu wypełnić pole Uwagi. 

Jeżeli znany jest autor próbki pisma należy w analogiczny sposób wskazać lub dodać 
go do bazy danych operując polami zgromadzonymi w grupie Autor. 
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5 Inne pomocne mechanizmy 



 49 

5.1 Mechanizm cofnij-przywróć 

Program GRAPHLOG wyposażony jest w wielostopniowy mechanizm cofania 

i przywracania wykonanych operacji edycyjnych. Służy on do anulowania błędnie 
wykonanych operacji. W czasie pracy program rejestruje wykonywane operacje, co 

umożliwia późniejsze anulowanie ich działania. 

Aby anulować ostatnio wykonaną operację należy wybrać polecenie Edycja\Cofnij 

(skrót klawiszowy [Ctrl]+[Z]). Dla informacji, w menu obok nazwy tego polecenia 

pokazywana jest nazwa operacji przeznaczonej do anulowania oraz jej argument, np.:  

Cofnij przesunięcie linii. Polecenie to posiada swój odpowiednik w postaci ikony  na 

podstawowej listwie narzędziowej. Ikona ta posiada większą funkcjonalność od 
odpowiadającego jej polecenia w menu. Po prawej stronie ikony znajduje się przycisk 
rozwijanego menu, którego kliknięcie powoduje wyświetlenie listy zawierającej 16 ostatnio 

wykonanych operacji. Wybranie którejś z operacji z tej listy powoduje cofnięcie tej operacji 
i wszystkich kolejnych. 

Program przechowuje informacje o kilkudziesięciu ostatnio wykonywanych 
operacjach, które można anulować. Konkretna liczba dobierana jest przez program w oparciu 

o rozmiar dostępnej pamięci i stopień złożoności wykonywanych operacji. Lista 
wykonywanych operacji dotyczy tylko bieżącej sesji pracy z dokumentem i nie jest razem 

z nim zapisywana. Po otwarciu zapisanego dokumentu nie jest więc możliwe powrócenie do 
stanu edycji sprzed jego zapisania. 

Analogicznie do polecenia Cofnij w odniesieniu do wykonanych operacji w programie 

funkcjonuje polecenie Przywróć (skrót [Ctrl]+[Y], ikona ) w odniesieniu do operacji 

anulowanych poleceniem Cofnij. Polecenie Przywróć umożliwia ponowne uwzględnienie 
pochopnie anulowanych operacji. 
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5.2 Powiększenie 

Aby umożliwić sprawne wprowadzenie elementów graficznych, program 
GRAPHLOG pokazuje fragment wprowadzonego rysunku w zadanej skali. Skala 

powiększenia pokazywana jest w umownych jednostkach, odnosi się jedynie do 
pokazywanego obrazu na ekranie monitora i nie ma związku z rzeczywistymi wymiarami 

rysowanych obiektów ani ze skalą ewentualnych wydruków z programu. 

Aktualną skalę powiększenia zmienić można za pomocą poleceń zgrupowanych 
w podmenu Widok\Powiększenie. Jedno z poleceń tego podmenu, Fragment, posiadające 
swój odpowiednik w postaci ikony  na podstawowej listwie narzędziowej uruchamia 
narzędzie, za pomocą którego można wskazać obszar dokumentu do powiększenia. Po 

wywołaniu tego polecenia kursor myszy przybiera kształt:  Kursorem tym, przez 

przeciągnięcie, należy zaznaczyć fragment dokumentu, który ma zostać powiększony. 
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5.3 Przymiary 

Wokół okna dokumentu rysowane są paski przymiarów, pokazujące aktualne wartości 
współrzędnych x (poziomo) i y (pionowo). Przez przeciągnięcie elementu łączącego 
przymiary można zmienić położenie początku układu współrzędnych. 

Przymiary można włączać bądź wyłączać za pomocą polecenia Widok\Przymiary 

posiadającego odpowiednik w postaci ikony  na podstawowej listwie narzędziowej. Sposób 
rysowania przymiarów można ustalić za pomocą opcji zgromadzonych na zakładce 
Przymiary dialogu Opcje programu wywoływanego za pomocą polecenia Narzędzia\Opcje. 
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5.4 Linie odniesienia 

Przy rysowaniu elementów graficznych pomocne mogą być linie odniesienia. 
Wprowadzić takie linie można poprzez przeciągnięcie ich myszą z pasków przymiarów przy 
jednoczesnym wciśnięciu klawisza [Shift] na klawiaturze. Przemieszczać linie odniesienia 
można również poprzez ich przeciągnięcie z przytrzymanym klawiszem [Shift]. Usunięcie 
linii odniesienia odbywa się przez przeciągnięcie ich z powrotem na paski przymiarów. 

Rysowanie linii odniesienia można włączyć lub wyłączyć za pomocą polecenia 
Widok\Linie odniesienia posiadającego swój odpowiednik w postaci ikony  na 

podstawowej listwie narzędziowej. Przeciągnięcie linii odniesienia na obszar roboczy 
powoduje automatyczne włączenie rysowania linii odniesienia. 
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5.5 Narzędzie do przemieszczania 

Program GRAPHLOG posiada specjalne narzędzie do przemieszczania się po 
narysowanym obszarze. Narzędzie to włącza się za pomocą polecenia 
Narzędzia\Przemieszczanie, posiadającego swój odpowiednik w postaci ikony  na belce 

narzędziowej Wstawianie. Po wybraniu tego polecenia kursor myszy przybiera kształt dłoni: 
. Za jego pomocą można poruszać się po dokumencie przeciągając rysunek 

w odpowiednim kierunku. 

Narzędzie to nie modyfikuje treści dokumentu. Ma jedynie wpływ na pokazywany 
aktualnie obszar. 
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5.6 Narzędzie do skalowania 

Program GRAPHLOG posiada specjalne narzędzie do zmiany skali narysowanych 
obiektów. Pozwala ono w szybki sposób dopasować skalę np. obrazów próbek pisma 
wprowadzonych z różnych źródeł. 

Jeżeli zaznaczony jest obiekt(-y) którego rozmiar można zmienić25 można włączyć 
narzędzie do skalowania za pomocą polecenia Narzędzia\Skalowanie posiadającego swój 
odpowiednik w postaci ikony  na belce narzędziowej Wstawianie. Kursor myszy zmieni się 

na następujący: . Następnie należy odnaleźć na wprowadzonym obiekcie dwa punkty o 
znanej odległości w rzeczywistości, np. odległość pomiędzy liniami naniesionymi ma 
papierze. Należy umieścić kursor myszy w jednym z tych punktów, przycisnąć lewy klawisz 
myszy i nie puszczając go przeciągnąć do drugiego punktu i tam dopiero puścić. Pojawi się 
okno dialogowe z odległością pomiędzy wskazanymi punktami przy obecnie wybranej skali 
obiektu. W miejsce tej odległości należy wprowadzić rzeczywistą odległość punktów 
i potwierdzić dialog. Zaznaczony obiekt(-y) zostanie tak przeskalowany, żeby odległość 
pomiędzy wskazanymi punktami odpowiadała odległości rzeczywistej. 

                                                 

 

25 Rozmiaru niektórych, wprowadzonych obiektów nie można zmienić w ten sposób. Są to np. wymiary 
liniowe, kątowe, itp. 
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6 Wydruk i podgląd wydruku 

Program GRAPHLOG posiada rozbudowane możliwości wydruku sporządzonego 
rysunku. Program sporządza wydruki w zadanej skali dokonując automatycznego podziału na 
strony wydruku w zależności od rozmiaru drukowanego obszaru i dostępnego formatu 
papieru. 

Opcje wpływające na sposób wydruku zgromadzone są na zakładce Wydruk dialogu 

Opcje programu dostępnego przez polecenie Narzędzia\Opcje (skrót klawiaturowy 
[Ctrl]+[K]). Opcje te pozwalają zmienić następujące aspekty wydruku: 

 Skalę odwzorowania (domyślnie 100%) lub ilość stron, które ma zająć wydruk. 

 Zakres drukowania (wszystkie narysowane obiekty lub aktualnie widoczny 

fragment w obszarze roboczym). 

 Drukowanie ramki wokół wydruku. 

 Aktualnie wybraną drukarkę i jej ustawienia. 

 Format papieru i jego opcje, jak orientacja, marginesy. 

Niezależnie od ustawień w Opcjach programu aktualnie wybraną drukarkę i jej 

ustawienia można zmienić przez polecenie Plik\Ustawienia wydruku..., natomiast format 

papieru i marginesy przez polecenie Plik\Ustawienia strony. 

Sam wydruk uruchamiany jest za pomocą polecenia Plik\Drukuj... (skrót na 
klawiaturze [Ctrl]+[P]), posiadającego odpowiednik w postaci ikony  na podstawowej 

belce narzędziowej. Wybierając polecenie Drukuj z menu program zadaje dodatkowe pytanie 

o wybór drukarki i opcje wydruku. Jeżeli zaś zostanie wybrane polecenie wydruku  z listwy 

narzędziowej program drukuje bezpośrednio w oparciu o wcześniej wybrane lub domyślne 
ustawienia. 
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Oprócz fizycznego wydruku program umożliwia również podgląd drukowanych stron. 
Aby przejść w tryb podglądu wydruku należy wywołać polecenie Plik\Podgląd wydruku 

posiadającego odpowiednik w postaci ikony  na podstawowej belce narzędziowej. 

Program pozwala również zobaczyć proponowany podział stron wydruku 
bezpośrednio w trakcie projektowania, w obszarze roboczym. Za pomocą polecenia 
Widok\Podział stron można włączyć lub wyłączyć rysowanie proponowanego podziału stron 
w obszarze roboczym. 
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7 Współpraca z innymi aplikacjami 
Program GRAPHLOG, podobnie jak inne aplikacje pracujące w środowisku 

Windows, umożliwia wymianę danych z innymi programami pracującymi w tym środowisku. 
Wymiana taka umożliwia, między innymi, umieszczenie w dokumencie programu elementów 
graficznych, których utworzenie byłoby niemożliwe lub bardzo trudne za pomocą narzędzi 
graficznych wbudowanych w sam program. Z drugiej strony umożliwia także umieszczenie 
wyników pracy programu w całości lub tylko w wybranym fragmencie w innym dokumencie, 
np. opinii pisanej pod edytorem tekstu. 
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7.1 Import elementów graficznych przez Schowek 

Elementy graficzne z innych programów pracujących w środowisku Windows mogą 
być przenoszone do rysunku w programie GRAPHLOG za pomocą mechanizmu Schowka 

Windows. Przenoszenie zaczynamy od zaznaczenia w programie źródłowym interesującego 
obiektu i skopiowanie go do Schowka 26. Następnie, w programie GRAPHLOG, należy 
wprowadzić skopiowany obiekt ze Schowka do projektu wywołując polecenie  

Edycja\Wklej. Element graficzny z obcego programu zostanie osadzony w dokumencie w 

postaci Obiektu (zobacz rozdział 2.3.14, strona 34). Tak osadzony obiekt może być później 
edytowany przez źródłową aplikację. Aby wywołać edycję należy podwójnie kliknąć 
osadzony Obiekt. 

                                                 

 

26 W większości aplikacji skopiowanie zaznaczonego fragmentu do Schowka wykonuje się przez 
wywołanie polecenia  Edycja\Kopiuj (skrót klawiaturowy [Ctrl]+[C]). 
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7.2 Import elementów graficznych przez pliki 
Import obcego elementu (rysunku w postaci wektorowej lub rastrowej) może również 

odbywać się przez wskazanie pliku, który zawiera ten element. Aby zaimportować zawartość 
takiego pliku należy wybrać polecenie Plik\Importuj\Plik. Alternatywnie, można wywołać 
polecenie Wstaw\Obrazek (zobacz rozdział 2.3.9, strona 31) i kliknąć w obszarze roboczym 
programu. Wywołane zostanie okno dialogowe Otwórz za pomocą którego należy wskazać 
plik, który ma zostać zaimportowany. Obsługiwane formaty plików to: 

 Formaty wektorowe: 

o Metapliki Windows (WMF); 

o Rozszerzone Metapliki Windows (EMF); 

o Pliki wymiany AutoCAD (DXF); 

 Formaty rastrowe (bitmapy): 

o Bitmapy Windows (BMP, DIB, RLE) 

o Format wymiany JPEG (JPEG, JPG, JPE, JFIF) 

o Format GIF (GIF) 

o Format Tagged Image (TIF, TIFF) 

o Format PNG (PNG) 

Zaimportowany według powyższej procedury element graficzny w dokumencie 
reprezentowany jest przez Obrazek. Nie może on już być edytowany przez aplikację, z której 
pochodzi (aplikację źródłową). W przypadku takich elementów graficznych - Obrazków 

program GRAPHLOG daje możliwość skorzystania z wbudowanych do niego narzędzi 
umożliwiających wykonanie podstawowych operacji na zaimportowanych grafikach. Dla 

obrazów rastrowych można korygować podstawowe parametry takie jak: 
 jasność,  
 kontrast  

 korekcję gamma,  

Można tworzyć negatyw obrazka oraz przycinać zbyteczne fragmenty. Dla rysunków 
wektorowych można zmieniać kolor. Modyfikacje te można wykonać przez edycję 
właściwości Obrazka, klikając go podwójnie lub wywołując polecenie 

 Edycja\Właściwości przy zaznaczonym obiekcie. 



 60 

7.3 Bezpośrednia obsługa skanera lub aparatu 
cyfrowego 

Program GRAPHLOG umożliwia bezpośrednią obsługę dołączonego do komputera 

skanera lub aparatu cyfrowego27 bez potrzeby uprzedniego zapisywania uzyskanych obrazów 
w plikach.  

Polecenia umożliwiające współpracę z tymi urządzeniami zebrane są w podmenu 
Plik\Importuj. Polecenie Wybierz źródło wywołuje dialog za pomocą którego można wskazać 
urządzenie, z którego pobierany będzie obraz. Polecenie Skanuj rozpoczyna procedurę 
wprowadzenia obrazu z wybranego urządzenia. Dalsze postępowanie zależy od programu 
obsługującego dane urządzenie. Wprowadzony za pomocą polecenia Skanuj obraz 

umieszczony jest w dokumencie w postaci obiektu typu Obrazek. 

                                                 

 

27 Obsługa odbywa się przez interfejs TWAIN. Współpracujące urządzenia muszą obsługiwać ten 
standard (większość dostępnych na rynku urządzeń), a odpowiednie sterowniki urządzeń muszą być 
zainstalowane w systemie. 
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7.4 Eksport elementów graficznych przez Schowek 

Wybrane obiekty graficzne z programu GRAPHLOG przeniesione mogą być do 
innego programu za pomocą mechanizmu Schowka. W tym celu należy w programie 
GRAPHLOG zaznaczyć obiekty do przeniesienia28, a następnie wybrać polecenie  

Edycja\Kopiuj. W Schowku umieszczony zostanie wektorowy obraz zaznaczonych obiektów 
w postaci Rozszerzonego Metapliku Windows. Następnie, w docelowym programie należy 
skopiować zawartość Schowka do dokumentu29.  

                                                 

 

28 Aby zaznaczyć wszystkie obiekty edytowanej warstwy należy wybrać polecenie 
Edycja\Zaznacz wszystko (skrót klawiaturowy [Ctrl]+[A]). 

29 W większości aplikacji skopiowanie zawartości Schowka do dokumentu wykonuje się przez 
wywołanie polecenia  Edycja\Wklej (skrót klawiaturowy [Ctrl]+[V]). W wielu aplikacjach dostępne jest także 
polecenie Edycja\Wklej specjalnie, pozwalające wybrać format, w jakim skopiowane dane umieszczone zostaną 
w dokumencie. 
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7.5 Eksport elementów graficznych przez pliki 
Niezależnie od Schowka, elementy graficzne można również przenieść do innego 

programu za pośrednictwem plików w uniwersalnym formacie. W tym celu należy w 
programie GRAPHLOG wybrać obiekty graficzne, które mają zostać wyeksportowane. 
Wyeksportowane zostaną obiekty, które są zaznaczone, jeżeli zaś nie są zaznaczone żadne 
obiekty wyeksportowana zostanie cała zawartość dokumentu. Następnie należy wywołać 
polecenie Plik\Eksportuj. Po jego wywołaniu pojawia się standardowy dialog Zapisz jako 

pozwalający ustalić typ eksportowanego pliku, jego nazwę oraz folder, w którym zostanie on 
utworzony. Możliwy jest zapis w plikach, o dwóch różnych formatach wektorowych: 

 Metapliki Windows (WMF); 

 Rozszerzone Metapliki Windows (EMF). 

Po zatwierdzeniu dialogu program zapisuje do wskazanego pliku wybrane obiekty 

graficzne. Następnie, w programie docelowym, należy zaimportować tak utworzony plik. 
Dokładny sposób postępowania przy importowaniu zależy od konkretnej aplikacji. 


