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Вбудовані засоби організації діалогу з користувачем засобами мови 

AutoLISP системи AutoCAD мають вкрай обмежені можливості і не 

забезпечують вигляд традиційного Windows інтерфейсу. Важливим 

компонентом оформлення в середовищі AutoCAD є діалогові вікна. Опис 

вікон може бути виконано засобами убудованої мови DCL (Dialog Console 

Language). Значну кількість функцій самої системи реалізовано саме за 

допомогою діалогових вікон (acad.dcl, ddptype.dcl, ddvpoint.dcl, doshelp.dcl, 

filter.dcl, rendcomm.dcl, render.dcl, viewslid.dcl).  

 

Призначення діалогових вікон: 

- відображення  користувальницької  інформації; 

- уведення даних; 

- завдання настроювань, необхідних для правильної й керованої 

роботи  додатка 

 

1. Принципи опису діалогових вікон 

1.1. Структура опису  діалогового вікна 

Опис діалогових вікон Автокада є текстовим файлом. Ці файли 

мають розширення “.dcl”. У них розміщується опис способу зображення 

вікна і його склад: клавіші, списки, шкали, кнопки вибору і т.п. Правила 

конструювання діалогових вікон задають обмеження на розмір і місце 

розташування вікна. Розташування елементів вікна дуже схоже на 

розташування абзаців у форматованому тексті, тому немає необхідності 

задавати точні координати фрагментів вікон. 

Одиницею вимірювання розмірів вікна та полів є не точка екрана 

(pixel), а один текстовий символ.  
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Діалогове вікно з меню Автокада викликається через функцію 

Автоліспа або зовнішню функцію мови програмування, що керують 

діалоговим вікном. 

У кожнім діалоговому вікні знаходиться одне або кілька полів, що 

визначають функції вікна. До основних типів полів відносяться базові 

поля: клавіші, кнопки, текстові поля, шкали, списки, зображення. Поля 

можуть обрамлятися рамками. Можна комбінувати поля, створюючи ряди 

й стовпчики. Властивості полів визначаються значеннями властивих їм 

атрибутів. Крім діалогових вікон DCL-файли можуть визначати прототипи 

або об'єднання, що можуть включати визначення з інших DCL-файлів. 

Якщо використовується кілька екземплярів полів з однаковими 

атрибутами, простіше визначити прототип, що містить загальні атрибути. 

Тоді в кожнім посиланні на прототип можна змінювати або додавати нові 

атрибути. При створенні діалогового вікна простіше створити посилання 

на поля (особливо посилання на попередньо визначені поля), чим 

створювати нові поля. 

Якщо визначення поля або об'єднання (групи з підлеглими 

елементами), знаходиться поза діалоговим вікном, воно називається 

прототипом. Кожне посилання на визначення успадковує атрибути 

вихідного поля. Якщо посилання дається на прототип, можна змінювати 

значення наслідуваних атрибутів або додавати нові атрибути. 

Кожне діалогове вікно розглядається як деревоподібна структура 

полів, вершина якої визначається мовою DCL основним полем  dialog. 

Керування появою й поводженням поля здійснюється атрибутами поля. 

Описи елементів вікна (полів) розташовуються у файлі послідовно у 

вигляді директив. Кожна директива описує поле або спосіб угруповання 

полів при вирівнюванні всередині вікна. В одному файлі можуть бути 

описані одне або кілька вікон діалогів. 
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У комплект постачання Автокада включений файл base.dсl. Цей 

файл містить визначення базових, попередньо визначених полів і типів 

полів загального використання (кнопок, перемикачів, повзунків і т.д.).  

На початку DCL-файлу можуть бути рядки з інструкціями 

копіювання в даний файл інших DCL-файлів, наприклад:         

@include  "b.dcl" 

Наведена інструкція при завантаженні основного DCL-файлу копіює 

в оперативну пам'ять зміст файлу b.dcl.  

 

Директива опису елементів діалогового вікна має наступний вигляд: 

[<мітка>]:<поле>[{<атрибути>;}], де 

<мітка> - ім'я директиви (по цій мітці можна посилатися  на дану 

директиву в інших місцях тексту опису діалогового вікна). 

Мітка є ідентифікатором директиви, що повинний бути 

унікальним у файлі. 

<поле> -  ключове слово визначення діалогу, ключове слово з типом 

поля,  мітка іншої директиви, або ключове слово групування 

полів.  

<атрибути> - це послідовність відокремлених  крапкою з комою операцій 

присвоєння атрибутам значень, що має вигляд: 

 

<атрибут1>=<значення1>;[…<атрибутМ>=<значенняМ>;] 

 

Найменування атрибутів є зарезервованими ключовими словами. 

Значення атрибутів можуть бути числами або рядками (тип значення 

залежить від атрибута). 

Якщо директива є директивою угруповання полів, то вона містить 

усередині фігурних дужок директиви визначення  підлеглих полів. 
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1.2. Правила  опису  діалогу 

Ознакою кінця директиви й роздільником між директивами є  

закриваюча фігурна дужка, що ставиться наприкінці опису атрибутів 

директиви. Дужки повинні бути збалансовані (кількість відкриваючих 

дужок повинна дорівнювати кількості закриваючих).   

Розділовим  символом атрибутами полів є крапка з комою. 

Текстові рядки повинні розташовуватись в подвійних лапках. 

Усі ключові слова, імена й коди повинні складатися тільки з 

латинських літер (верхнього й нижнього регістрів), цифр і символу 

підкреслення й починатися обов'язково з літери. 

Символи  // означають, що далі до кінця рядка йде коментар. 

Символи {* … *} виділяють місцевий коментар. 

В описі директиви вікна діалогу обов'язково має знаходитись кнопка 

виходу з вікна. 

  

Приклад 1.1. 

а)    Dial :edit__box{label="HTML вузла:"; 

 edit_width=40; value=""; key="um";} 

Директива  опису поля з міткою Dial типу " поле введення, що 

редагується", якому привласнені наступні атрибути: екранний текст – 

«HTML вузла:», ширина поля для введення інформації 40, ключ-індекс 

(ім'я) - um. 

б)    :cancel_help_info; 

Директива  опису  стандартного поля виходу з діалогового вікна із 

трьома кнопками з базового файлу. 
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в)   mn   :operl:oper2{label="Double";} 

Директива опису поля з міткою mn, operl і орег2— мітки раніше 

створених директив. Якщо імена атрибутів, використаних у директивах 

ореr1 і орег2, повторюються, то пріоритет має перша директива.  

г)  

prm:dialog{1аbе1="Приклад діалогового вікна"; 

          width=50; children_alignment=centered; 

    :text{label="НТУУ  \"КПІ\" ";key="tl";} 

    :image{key="dl";width=23;height=7;  

     fixed_width=true;  color=graphics_background;}   

    :text{1аbеl="Кафедра ООЕП ПБФ";key="t2";}   

    :text{label="Tel.(044)454-9718"; key="t4";} 

    :ok_button{1аbе1="Продовжити";is_cancel=true;}          

}                                                                                                                                                 

 

Рис. 1.1. Вигляд діалогового вікна приклада 1.1 г 

У наведеному лістингу 6 рядків. У цілому вони утворять директиву 

опису діалогу, якому привласнене ім'я prm (це ім'я визначається міткою на 

початку першого рядка). Відкриваюча фігурна дужка цієї директиви 

знаходиться в першому рядку, кінцева, що закриває — в останньому.  

Директиви, що розташовані в рядках із другого, не тільки є елементами 

директиви опису діалогу (оскільки знаходяться всередині фігурних дужок), 

але також є директивами, що описують поля стандартних типів text і 

image.  
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У рядку 6 розташоване посилання на поле ok_button, що у файлі 

base.dcl описується як поле з кнопкою виходу з діалогу (кнопка ОК). За 

рахунок завдання значення атрибутові label напис на кнопці змінено зі 

стандартного « ОК» на  «Продовжити». 

Усі поля розташовуються в діалоговому вікні за замовчуванням 

вертикально одне під одним, утворюючи один стовпчик, кожне з них у 

своєму горизонтальному ряді центровано. 

 

1.3. Поля діалогу 

Усередині директиви опису діалогу знаходяться директиви опису 

полів. Кожне поле описує елемент оформлення (напис, слайд і т.п.), або 

елемент керування (кнопку, список і т.п., до яких користувач має доступ за 

допомогою клавіатури або пристрою позиціювання). 

Попередньо визначені поля безпосередньо підтримуються засобами 

діалогових вікон Автокада. Їхні визначення знаходяться у файлі base.dcl. 

При виборі активного поля діалогове вікно сповіщає про це додаток 

(програму на Ліспі або Сі), що керує діалоговим вікном. Така операція 

називається викликом із поверненням. Будь-яке попередньо визначене 

активне поле має відповідний видимий зовнішній ефект (розкриття списку 

або закриття діалогу при натисканні клавіші "ТАК") або внутрішній ефект 

(в системі виробляється код причини, зміст якого залежить від типу поля, 

яке викликало генерування коду). 

Умовно можна виділити основні поля та  поля оформлення.  Основні 

поля – поля, призначені  для введення або виводу інформації користувача.  

Поля оформлення – поля, призначені для групування, оформлення й 

візуального виділення  основних полів вікна. Перелік полів наведено в 

таблицях 1.1 – 1.3. 
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Таблиця 1.1 Поля оформлення 

Ім'я Зміст 

spacer Поле проміжку загального виду 

spacer_0 Поле проміжку нульової ширини 

spacer_1 Поле проміжку одиничної  ширини 

row  Рядок (горизонтальна група) 

column Стовбець (вертикальна група) 

Boxed_row Рядок у рамці (горизонтальна  група) 

Boxed_column Стовбець у рамці (вертикальна група) 

 

 

Таблиця 1.2. Одиночні основні поля 

Поля введення Поля виводу 

Ім'я Зміст Ім'я Зміст 

Dialog Поле основного вікна 
діалогу 

text Текстове поле 

Button Кнопка image Поле зображення 
Image_button Кнопка із графічним 

зображенням 
errtile Поле  помилки 

Radio_button Кнопка з фіксацією   
Toggle Перемикач   
list_box Список   
Popup_list Список, що випадає   
edit_box  Поле введення   
Slider Ковзна шкала   
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Таблиця 1.3. Групові основні поля. 

Ім'я Зміст Ім'я Зміст 

Radio_row  Рядок 
радіокнопок  

paragraph Абзац 

Radio_column Стовпчик 
радіокнопок 

concatenation Рядок 

Boxed_radio_row Рядок 
радіокнопок у 
рамці 

text_part Частина 
абзацу, рядка 

Boxed_radio_column Стовпчик 
радіокнопок у 
рамці 

  

 

Кнопки виходу відрізняються від основного поля типу button тим, 

що мають визначений код і фіксовану ширину. Код кнопки 

використовується Лісп програмою для визначення типу дій при натисканні 

кнопки. Найбільш уживаними є кнопка з написом «OK» (ok_button), 

кнопка з написом «Cancel»  (cancel_button), кнопка з написом «Help» 

(Help_button). 

Кожен тип поля має власний набір атрибутів, що визначають 

поводження поля. Деякі атрибути єдині для всіх полів. Багато атрибутів 

мають значення за замовчуванням, які використовуються при 

невизначеному атрибуті. Головні атрибути полів наведено в таблиці 1.4. 

 

Таблиця 1.4. Атрибути полів діалогу 

Атрибут На що впливає Дія, що виконується при 
виборі поля. 

Alignment Усі поля Вирівнювання  
Allow_accept Текст, поле списку, 

клавіша зображення 
Активізує клавішу is_default 
при виборі 

Aspect_ratio Зображення Коефіцієнт співвідношення 
сторін 

Big_increment Шкала Найбільший крок повзунка 
Children_alignment Ряд, стовпчик  Вирівнювання елемента в 

групі 
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Таблиця 1.4. Атрибути полів діалогу (продовження) 
Children_fixed_he
ight 

Ряд, стовпчик Висота елемента в групі  не 
змінюється 

Children_fixed_wi
dth 

Ряд, стовпчик Ширина  елемента в групі  не 
змінюється 

Color  Зображення, клавіша 
зображення 

Колір тла зображення 

Editlimit Текстове поле Максимальне число символів, 
що може ввести користувач 

Edit_widlh Текстове поле, що 
розкривається список 

Ширина частини, що 
редагується, поля 

Fixed_heigth Усі   Висота не росте при 
компонуванні 

Fixed_width Усі  Ширина не росте при 
компонуванні 

Heigth  Усі  Висота поля 
Initial_focus Усі  Ключ поля з первісним 

підсвічуванням 
Is_bold Напис  Виводиться як напівжирний 

текст 
Is_cancel Клавіша  Кнопка активізується при 

натисканні комбінації клавіш 
Ctrl+C. 

Is_default Клавіша  Кнопка активізується при 
натисканні клавіші "RETURN" 

Is_enabled Усі  Поле є споконвічно доступним 
Is_tab_stop Усі  Поле може стати активним при 

натисканні клавіші табуляції 
Key Усі  Ім'я (ключ), використовуване 

додатком 
Label Ряд /стовбець у рамці,  

ряд /стовбець  вибору 
в рамці,  кнопка, 
текстове поле, поле 
списку,   перемикач 

Відображувана мітка поля 

Layout Шкала  Ковзна шкала вертикальна або 
горизонтальна 

List Список, що випадає 
список 

Початкові значення, 
відображувані в списку 

Max_value 
 
 

Шкала 
 

Максимальне значення ковзної 
шкали 
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Таблиця 1.4. Атрибути полів діалогу (продовження). 
Атрибут На що впливає Дія, що виконується при 

виборі поля. 
Min_value Шкала 

 
Мінімальне значення ковзної 
шкали 

Mnemonic Усі Мнемонічний символ для поля 
Multiple_select Список  Поле списку дозволяє вибрати 

кілька пунктів 
Small_increment Шкала  Найменший крок повзунка 
Tabs Список, що випадає 

список 
Табуляція при відображенні 
списку 

Value Текст, активні поля, 
(за винятком клавіш і 
клавіш зображення) 

Початкове значення поля 

Width Усі  Ширина  
 

Значення атрибутів  ширини й висоти задається кількістю умовних 

символів, ширина яких приблизно дорівнює середній ширині (висоті) 

символів верхнього й нижнього регістра латинського алфавіту для 

шрифту, що діє за замовчуванням. 

 

2. Опис полів діалогу 

2.1. Основні поля 

2.1.1. Діалог – «dialog» 

Директива опису діалогу задає ім'я, по якому діалогове вікно 

програми викликається на екран. Якщо у файлі знаходиться опис декількох 

діалогів, то вони можуть розташовуватись у файлі в будь-якому порядку, 

незалежно від  послідовності    їхнього    фактичного    виклику    додатком    

систем AutoCAD. 

Директива опису діалогу використовує ключове слово dialog і має 

наступну форму: 

<мітка> : dialog{<атрибути  вікна >; <поля>;} 
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В якості параметра <мітка> може використовуватися будь-який 

ідентифікатор, що й задає ім'я діалогу. 

Імена діалогів в одному сеансі AutoCAD не повинні повторюватися. 

Параметр <поля> є набором директив опису полів (тобто кнопок, 

списків, слайдів, написів і інших елементів). 

Атрибути діалогового вікна описують різні характеристики вікна в 

цілому або його елементів. У таблиці  2.1 наведені основні ключові слова,  

що можуть використовуватися як атрибути в директиві опису 

діалогу. 

Таблиця 2.1. Основні атрибути  діалогу 

 

Атрибути label і value близькі за змістом. Розходження між ними 

полягає в наступному. Прочитавши при завантаженні опис діалогу,  

AutoCAD визначає форму та розмір виведеного діалогового вікна. Далі 

обчислюються мінімальні розміри кожного поля, враховується 

Ім'я Зміст Тип Початкове 
значення 

Label Початковий 
заголовок вікна 

Рядок « » 

Value Заголовок вікна Рядок Немає 
Key Код діалогу Рядок Немає 

Width Ширина вікна Число Немає 
Height Висота вікна Число Немає 

Initial_focus Код 
підсвіченого 
поля у вікні 

Рядок Немає 

Children_alignment Спосіб 
вирівнювання 
полів у вікні 

Left, right, centered 
(column) 
Top, bottom, 
centered (row) 

Left (column) 
Centered  (row) 

Children_fixed_ 
height 

Фіксація 
висоти полів у 
вікні 

True false False 

Children_fixed_ 
width 

Фіксація 
ширини полів у 
вікні 

True false False 
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послідовність розташування полів. Кожне поле доповнюється 

навколишнім його вільним простором і в результаті визначається розмір 

прямокутника, у який виводиться діалогове вікно. Текст, що задано в 

атрибуті label, бере участь у визначенні розміру  заголовка діалогового 

вікна і впливає, таким чином, на розмір усього вікна. Значення атрибута 

value в такому випадку вже не впливає на розмір вікна. Якщо задано 

значення атрибута value, то в заголовок виводиться воно, a не значення 

атрибута label.  

Атрибут width задає мінімальну ширину діалогового вікна, менше 

якої вона не може бути сформована системою AutoCAD при виводі на 

екран. Ширина діалогового вікна спочатку обчислюється системою по 

розмірах заголовка й полів, а потім збільшується, якщо вона вийшла 

менше ніж значення атрибута width.  

Атрибути із префіксом children_  задають властивості не самого 

діалогу, а підлеглих ( що входять у нього) полів. 

 

2.1.2. Клавіші виходу з діалогового вікна 

Файл base.dcl забезпечує кілька об'єднань стандартних клавіш для 

виходу з діалогового вікна або його видалення. Ці стандартні об'єднання 

варто використовувати для збереження однаковості виду діалогових вікон 

серед різних додатків. Крім того, у версії файлу base.dcl ці клавіші 

визначені для кожної платформи з урахуванням її особливостей, так що 

використання цих визначень гарантує сумісність з кожною платформою. 

 

Рядок з єдиною клавішею "Так" (ОК)  «ok_only» 

Клавіша "Так" (ОК) аналогічна клавіші у вікні попереджень. Атрибут 

key клавіші "Так" має значення "accept". Стовпчик з одною центрованою 

кнопкою. Дозволяє закрити вікно кнопкою . 
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Єдина клавіша "Так" (ОК)  «ok_button» 

Клавіша "Так" (ОК) аналогічна клавіші у вікні попереджень. Атрибут 

key клавіші "Так" має значення "accept". На відміну від кнопки ok_only 

можливе угруповання з іншими полями в одному рядку. За замовчуванням 

займає весь рядок. Не дозволяє закрити вікно кнопкою . 

 

Єдина клавіша "Скасування" (Cancel) «cancel_button» 

Атрибут key клавіші "Скасування" має значення "cancel".   Можливе 

угруповання з іншими полями в одному рядку. За замовчуванням займає 

весь рядок. 

 

Єдина клавіша «Допомога» (Help)  «help_button» 

Атрибут key клавіші має значення "help". Можливе угруповання з 

іншими полями в одному рядку. За замовчуванням займає весь рядок. 

 

Єдина клавіша «Довідка» (Info) «info_button» 

Атрибут key клавіші має значення "info".  Можливе угруповання з 

іншими полями в одному рядку. За замовчуванням займає весь рядок. 

 

Рядок "Так" (Ok) і "Скасування" (Сancel)  «ok_cancel» 

Рядок клавіш "Так" й "Скасування" (OK and Cancel) - стандартна 

комбінація для діалогових вікон, у яких можуть вноситися зміни в дані. 

Атрибут key клавіші "Скасування" (Cancel) має значення "cancel". Ряд із 

кнопок. 
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"Так" (Ok), "Скасування" (Cancel) і "Допомога" (Help)  

«ok_cancel_help» 

  Рядок ok_cancel скомбінована зі стандартною клавішею 

"Допомога" (Help). Атрибут key клавіші "Допомога" має значення "help". 

Ряд із кнопок. 

 

"Так" (Ok), "Скасування" (Cancel), "Допомога" (Help) і 

"Інформація" (Info)  «ok_cancel_help_info» 

            Рядок з усіма описаними вище клавіші плюс інформаційна клавіша 

для висновку додаткової інформації, що може відображати ім'я додатка, 

товарний знак, номер версії, інформацію про одержання технічного 

супроводу і т.д. Атрибут key клавіші "Инфо" має значення "info". Ряд із 

кнопок. 

 "Так"(Ok), "Скасування" (Cancel), "Допомога" (Help) і поле 

помилки  «оk_cancel_help_errtile» 

             Об'єднання, визначене у файлі base.del. Є стовпчиком, у якому 

рядок клавіш виходу «ok_cancel_help» розташовуються над стандартним 

полем errtile чим досягається  зручне визначення одночасне клавіш виходу 

і поля помилки. 

 

2.1.3. Кнопка – «button» 

Поле діалогового вікна, що нагадує звичайну клавішу клавіатури.   

Кнопки призначені для виконання дій, що мають зовнішній ефект для 

користувача: закриття діалогового вікна, поява ще одного вікна і т.д.  

Усі діалогові вікна повинні містити кнопку виходу "OK" або її 

еквівалент, що дозволяє виконати дія вікна, а багато вікон  - клавішу 

"Cancel", що дозволяє користувачеві залишити діалогове вікно без 

внесення яких-небудь змін.  
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Атрибути поля «button»: 

label -  мітка - рядок, забраний у лапки. Значення за замовчуванням 

немає. Визначає напис,  що з'являється на клавіші. 

is_default - можливі значення: true або false (за замовчуванням - false). 

Якщо значення - true, клавіша є клавішею за замовчуванням і 

вказується, коли користувач натискає клавішу "RETURN". 

 

  Клавіша за замовчуванням не вибирається при натисканні 

клавіші  виконання "RETURN" , якщо підсвічено іншу клавішу: у цьому 

випадку буде обрана підсвічена клавіша.  Рекомендується клавішу за 

замовчуванням виводити на екран відмінним від інших клавіш способом, 

наприклад, за допомогою додаткової рамки. 

Тільки одна клавіша в діалоговому вікні може мати значення 

атрибута «is_default», рівне true.  

 

is_cancel - можливі значення: true або false (за замовчуванням - false). 

Якщо значення - true, клавіша вибирається при натисканні 

клавіші скасування (наприклад, ESC або Ctrl+C). 

Тільки одна клавіша в діалоговому вікні може мати значення 

атрибута «is_cancel», рівне true. Клавіша, що має встановлений у true 

атрибут «is_cancel», закриває діалогове вікно після виконання дії або 

виклику з поверненням. 

action -        атрибут, який явно визначає  дію кнопки. Дія задається рядком 

у лапках, що містить функцію мови Лісп. 

аllow_accept - можливі значення: true або false (за замовчуванням - false). 

Якщо значення дорівнює true і користувач натиснув клавішу 

виконання "RETURN", клавіша стає "натиснутою". Клавіша, 

атрибут is_default якої встановлений у true вважається 

клавішею за замовчуванням.   
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Приклад 2.1.  

a: dialog{label="buttons example"; width=40; 

 :button{key="b1"; label="b1";} 

 :button{key="b2"; label="b2"; width=8;} 

 :button{key="b3"; label="b3"; width=8; 

        fixed_width=true;}  

:button{key="b4";label="b4";width=8; 

fixed_width=true;  alignment=right;} 

  ok_button;} 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Вигляд  діалогового вікна приклада 2.1. 

 

В наведеному на рис. 2.1. описі діалогу  у вікні розташовано чотири 

кнопки. Для показу впливу атрибутів на розташування кнопок для  

основного поля  dialog задано фіксовану ширину 40.  Перша кнопка з 

назвою "в1" не має додаткових атрибутів, тому система розтягує її 

зображення на всю довжину вікна. Не зважаючи на те, що для другої 

кнопки з назвою "в2" задано атрибут ширини 8, її зображення теж 

розтягнуто та всю ширину вікна. Для того щоб гарантовано отримати 

зображення кнопки із заданою шириною треба описати атрибут ширини 

width (мінімальне значення 8) та атрибут фіксації ширини fixed_width. 

Саме так зроблено для кнопки з назвою "в3". 

За замовчанням поля у вікні діалогу центруються по центру або по 

лівому краю вікна. Для зміни відносного положення поля в рядку треба 
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задати атрибут орієнтації. Для кнопки з назвою "в4" задано праву 

орієнтацію. 

 

2.1.4. Перемикач – «toggle» 

Перемикач оперує бінарними величинами ("0" або "1"). Він 

зображується невеликим прямокутником із необов'язковою міткою label 

праворуч.  Мітка X з'являється або зникає в прямокутнику при вказівці 

перемикача. Перемикач дозволяє користувачеві бачити й  змінювати його 

стан "включений_виключений". 

 

Атрибути поля «toggle»: 

label - текст, виведений ліворуч від кнопки перемикача. Значення - рядок, 

забраний у лапки. 

value-  визначає первісний стан перемикача. Значення - рядок, забраний у 

лапки. Містить ціле число (за замовчуванням - нуль). Якщо значення 

дорівнює нулеві, кнопка перемикача порожня (не позначена). Якщо 

значення дорівнює одиниці, кнопка вважається обраною та 

виводиться з міткою X. 

 

Якщо значення атрибута  fixed_width не задано, поле вирівнюється 

по лівому краю вікна. При фіксації ширини поля положення елемента 

можна змінювати атрибутом alignment 

 

Приклад 2.2. 

a: dialog{label="toggle example";  

      children_alignment=centered; 

        :toggle{key="t1";label="toggle with 0"; 

               value="0";} 

        :toggle{key="t5";label="toggle with 1"; 
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       value="1";}                                             

        :toggle{key="t2";label="toggle without value & width 

            centered";  alignment=centered;} 

        :toggle{key="t3";label="toggle with fixed width"; 

            fixed_width=true;} 

   :toggle{key="t4";label="toggle with fixed width 

       right"; fixed_width=true; alignment=right;} 

   ok_button;   } 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Вигляд діалогу приклада 2.2 

 

В наведеному описі діалогу  у вікні розташовано п'ять перемикачів. 

Для показу впливу атрибутів на розташування перемикачів для  основного 

поля  «dialog» задано вирівнювання по центру.  Перший перемикач  із 

міткою "t1"  має значення "1". Незважаючи  те, що повинно виконуватись 

центрування в рядку, цього не відбувається, бо ширину перемикача не 

фіксовано. Другий перемикач із міткою "t5" має значення "1", тому 

зображується як "обраний". Навіть коли для третього перемикача з міткою 

"t2" явно заданий атрибут вирівнювання по центру, зображення все одно 

виведено ліворуч. Для четвертого перемикача з міткою "t3" задано 

фіксовану ширину, тому його розташуванням керує атрибут вікна. 

"children_alignment=centered". Останній перемикач "t4" має фіксовану 

ширину та особисте вирівнювання праворуч. 
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2.1.5. Клавіша зображення «image_button» 

 Кнопка з намальованим графічним зображенням. Коли користувач 

вибирає клавішу  зображення,  Лісп програма одержує у змінних $x $y 

координати точки, у якій відбувся вибір. Це може бути корисно, якщо 

намальовано зображення й вибір різних його областей має різне значення. 

Атрибути поля «image_button»: 

color- колір тла малюнка, визначений як код кольору Автокада  0 – 255 (за 

замовчуванням  7) або одне із символьних імен. Основні кольори 

наведено в таблиці 3. 

aspect_ratio- відношення ширини зображення до його висоти (ширина, 

ділена на висоту). Якщо значення дорівнює нулеві (0.0), то поле  

підганяється під розміри зображення. Можливе значення - дійсне 

число.  

 

Таблиця 3. Кодування кольорів 

Назва Колір Код 

black чорний (на екрані - білий) 0 

red червоний  1 

yellow жовтий 2  

green  зелений 3  

cyan блакитний 4  

blue синій 5  

magenta фіолетовий 6  

white білий  ( на екрані - чорний);  7 

dialog_line  поточний колір контуру діалогового 

вікна  

-18 

dialog_forеground  поточний колір символів 

діалогового вікна  

-16 
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Таблиця 3. Кодування кольорів. Продовження 

dialog_background  поточний колір тла діалогового 

вікна  

-15 

graphic_background  поточний колір тла графічного 

екрана  

-2 

graphic_forеground  на білому тлі зображується як 

чорний.  

-7 

 

Полю зображення  необхідно привласнити точні значення атрибутів 

«width» і «height» або один із цих атрибутів та значення «aspect_ratio». 

Для керування розмірами необхідно задати атрибут фіксованої ширини 

(висоти). Зображення на тло кнопки виводяться малюванням контуру, 

зафарбуванням або завантаженням малюнку із зовнішнього файла-слайда 

за допомогою Лісп функцій. 

 

Приклад 2.3 

a:dialog{label="image_button example"; 

  :image_button{key="b1";height=1;} 

  :image_button{key="b3";color=5;height=2;} 

  :image_button{key="b2";height=4;} 

  ok_button; }            

                           

 

 

 

Рис. 2.3. Вигляд діалогу приклада 2.3 

 

В наведеному описі діалогу  у вікні розташовано три кнопки із 

зображенням. Для першої кнопки з міткою "b1" додаткових атрибутів, крім 
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обов'язкового завдання  висоти, не задано. Тому поле виводиться на всю 

ширину вікна чорним кольором. Для другої кнопки з міткою "b2" 

додатково задано синій колір. Для третьої кнопки з міткою "b3" явно 

додаткових атрибутів не задано. Для виводу малюнка на тлі кнопки 

застосовано Лісп функцію заливки кольором fill_image.  

 

2.1.6. Поле текстового введення  «edit_box» 

  Поле, в якому користувач може вводити або редагувати текстовий 

рядок. Якщо текст, що вводиться, перевищує розміри текстового поля, 

його можна "прокрутити" у горизонтальному напрямку. 

Атрибути поля «edit_box»: 

label-   рядок, забраний у лапки (за замовчуванням - порожній - " "). Текст-

коментар, що виводиться ліворуч від поля. Якщо він визначений, 

атрибут вирівнюється вліво по ширині текстового поля. 

value-  "рядок", що привласнюється полю при його ініціації. 

edit_width- ціле число, яке визначає ширину частини поля, що редагується, 

в одиницях символів. Якщо атрибут не зазначений або 

встановлений у нуль рамка розширюється настільки, наскільки це 

можливо. Якщо значення атрибута не дорівнює нулеві, рамка 

вирівнюється вправо всередині зайнятого полем простору.  

edit_limit- максимальне число символів (за замовчуванням - 132, 

максимум -256), що може ввести користувач у текстове поле. Коли 

ця межа досягається,  драйвер монітора відкидає додаткові символи.   

 

Приклад 2.4 

a: dialog{label="edit box example"; width=40; 

    :edit_box{key="b1";} 

    :edit_box{key="b2";label="box 2";} 

    :edit_box{key="b3"; 
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     value="012345678901234567890123456789";}  

    :edit_box{key="b4"; edit_width=25; 

       alignment=centered; 

       value="012345678901234567890123456789";} 

    :edit_box{key="b5"; 

       value="012345678901234567890123456789";  

       edit_width=15; alignment=centered;  

       fixed_width=true;}  

    ok_only;  } 

 

                                                                     

 

 

 

Рис. 2.4. Вигляд діалогу приклада 2.4 

 

В наведеному описі діалогу  у вікні розташовано 5 полів введення. 

Для першого поля з міткою "b1" додаткових атрибутів, не задано. Тому 

поле виводиться на всю ширину вікна. Для другого поля з міткою "b2" 

додатково задано пояснювальний текст "box 2", який розташовується 

ліворуч. Для третього поля з міткою "b3" додатково задано атрибут, що 

позначає текст, який виводиться в полі при першому виклику діалогу. Для  

поля "b4" задано атрибут фіксації довжини поля введення edit_width=25, 

тому текст за замовчанням видно не повністю. Його можна роздивитись  за 

допомогою клавіш "". Незважаючи на те, що задано вирівнювання по 

центру, дія не відбувається - поле автоматично притягується до правого 

краю.  Для  поля "b5" додатково задано атрибут фіксації ширини. Це дало 

змогу застосувати атрибут вирівнювання типу «центр».  
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2.1.7. Кнопки вибору «radio_button» 

Одна кнопка radio_button не використовується. Звичайно 

застосовують декілька кнопок, об'єднаних у стовпчик або ряд вибору. 

Кнопки вибору функціонально еквівалентні кнопкам радіоприймачів: 

можна вибрати одну кнопку, і, поки вона буде в натиснутому стані, будь-

яка інша кнопка в  колонці (ряду) буде відключена.  

 

Атрибути поля «radio_button»: 

label- текст (рядок, забраний у лапки), виведений ліворуч від кнопки  

вибору. Значення за замовчуванням немає. 

value- цифра, забрана в лапки (значення за замовчуванням немає). Якщо 

значення атрибута дорівнює «1», кнопка вибору включена; якщо 

«0» - кнопка вибору відключена. Якщо з якихось причин кілька 

кнопок мають атрибут value, що дорівнює одиниці, буде включена 

тільки остання з них.  

 

Стовпчик вибору  «radio_column» 

Стовпчик, що містить поля кнопок вибору. За один раз можна 

вибрати тільки одну із кнопок. Це фіксований набір взаємовиключних 

альтернатив. Стовпчикам вибору можна привласнити дію. 

 

Атрибути поля «radio_column»: 

value-  рядок, забраний у лапки, що містить ключ (key) обраної поточної 

кнопки вибору. Застосовується в Лісп програмі для визначення  

обраної радіокнопки. 

label- текст (рядок, забраний у лапки), виведений угорі ліворуч на рамці. 

Значення за замовчуванням немає. 
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Стовпчик вибору в рамці - boxed_radio_column  

Стовпчик вибору, що має намальовану навколо нього рамку 

(границю). 

 

Ряд вибору – radio_row 

Аналогічний стовпчику вибору. 

 

Ряд вибору в рамці - boxed_radio_row.  

Ряд вибору, що має намальовану навколо нього рамку (границю).  

 

Різниця між стовпчиком (рядком) вибору в рамці та без рамки 

проявляється тільки тоді, коли для поля не задано атрибут коментарю 

«label». В такому випадку ряд (стовпчик) вибору без рамки зображується 

без границі, а для типу з рамкою зображення рамки залишається.  

 

Приклад 2.5 

a: dialog{label="radio buttons example"; 

 :radio_column{key=c1;label=”buttons column”; 

   :radio_button{key="c11";label="column button 1";  

     value=1;} 

   :radio_button{key="c12";label="column button 2";  

      value=0;}  

 :boxed_radio_row{key=r1; label=”buttons row”; 

   :radio_button{key="r11";label="row button 1";  

      value=1;} 

   :radio_button{key="r12";label="row button 2";  

      value=0;} } 

 ok_only;                 } 
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                а)                                              б)                                  в)  

Рис. 2.5. Вигляд діалогу прикладу 2.5 

а) відповідно лістингу 2.5;     

б)застосування   «radio_column» та «radio_row»  без атрибута  label; 

в) застосування  «boxed_radio_column» та «boxed_radio_row»   без атрибута  

label; 

2.1.8. Поле списку  «list_box» 

 Поле, що містить ряди текстових рядків. Наявність такого поля дає 

можливість користувачеві вибрати необхідний пункт зі списку. Зазвичай 

список має змінну довжину. При виборі рядка списку він підсвічується.  

Поле списку може містити рядків більше ніж умішає поле. У цьому 

випадку праворуч від списку з'являється ковзна шкала. Переміщаючи 

візира ковзної шкали або, указуючи на стрілки, можна переглянути весь 

список. У залежності від додатка користувач може вибрати кілька рядків 

списку. 

 

Атрибути поля «list_box»: 

label-   текст, виведений над полем списку.. 

multiple_select- можливі значення true або false (за замовчуванням - false). 

Якщо true, у поле списку можна вибрати (і підсвітити) кілька пунктів. 

Якщо false, у поле списку може бути обраний тільки один пункт, а 

вибір іншого пункту скасує вибір попередніх. 

list-  рядок, забраний  у лапки (значення за замовчуванням немає). 

Визначає початковий набір рядків, розміщених у поле списку. 

Довжина обмежена   –80 символів. Рядки розділяються символом 
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нового рядка (\n). Символ табуляції (\t)  може бути присутнім у 

кожнім рядку.  

Кожне число - це величина, що визначає розташування табуляцій в 

одиницях ширини символу. Ці значення використовуються для 

вертикального вирівнювання стовпчиків тексту в полі списку (див. 

діалогове вікно керування шарами Автокада acad_mylayer у файлі 

acad.dcl). 

value- рядок, забраний у лапки, може містити нуль або цілі числа, 

розділені пробілами (значення за замовчуванням немає). Кожне ціле 

(починаючи з нуля) представляє спочатку обраний пункт списку. 

Якщо значення атрибута multiple_select дорівнює false, атрибут value 

не може містити більш одного числа. Якщо рядок порожній (" "), 

спочатку не буде обраний жоден пункт. У цьому випадку цей атрибут 

можна взагалі не визначати. Призначений для застосування в Лісп 

програмі. 

height- кількість рядків списку, що видно на екрані одночасно. 

 

Приклад 2.6 

a: dialog{label="list example"; 

 :list_box{key="c1";label="scale"; 

  list="10:1\n5:1\n4:1\n2.5:1\n1:1 \n1:2\n1:2.5";   } 

 ok_only;                } 

                                                                       

 

 

 

 

Рис. 2.6. Вигляд діалогу приклада 2.6. 
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2.1.9. Список, що розкривається  «popup_box» 

Список, що розкривається, еквівалентний полю списку. Коли 

діалогове вікно з'являється  перший раз, список знаходиться в закритому 

стані і на екрані він виглядає як поле введення зі спрямованою вниз 

стрілкою праворуч. При виборі напису або стрілки список розкривається й 

дозволяє вибрати необхідний пункт у межах вікна. Списки, що 

розкриваються, не допускають вибору декількох елементів одночасно. 

Натискання кнопок клавіатури призводить до пошуку та виводу в поле 

списку рядків, що починаються з літери відповідної кнопки. 

 

Атрибути поля «popup_box»: 

edit_width- ціле число. Визначає ширину рамки в символах, що огинає 

один рядок списку, коли список закритий. Якщо атрибут не 

зазначений або встановлений у нуль і ширина поля не задана, рамка 

розширюється настільки, наскільки це можливо. Якщо значення 

атрибута не дорівнює нулеві, рамка вирівнюється вправо всередині 

зайнятого полем простору.  

list- рядок у лапках, що визначає список. Рядки списку розділяються 

символом нового рядка (\n). Символ табуляції (\t)  може бути 

присутнім у кожнім рядку.  

 

Приклад 2.7 

a: dialog{label="list example"; 

 :popup_list{key="c1";label="scale"; 

  list="10:1\n5:1\n4:1\n2.5:1\n1:1 \n1:2\n 1:2.5";    } 

 ok_only;         }                           

 

 

 



 

31 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Вигляд діалогу прикладу 2.7. 

 

2.1.10. Ковзна шкала  «slider» 

Елемент, в якому користувач може переміщати візир ковзної шкали 

вліво/ вправо (вгору/ униз) для одержання величини, призначення якої 

залежить від додатка. Ця величина повертається як рядок, що містить ціле 

число визначеної точності зі знаком.  

 

Атрибути поля «slider»: 

min_value, max_value  -  цілі числа, що визначають діапазон значень, 

що повертаються ковзною шкалою. Мінімальне значення за 

замовчуванням min_value - 0. Максимальне значення за 

замовчуванням max_value - 10000. Діапазон  повинен бути 

визначений знаковим 16-бітовим цілим від -32768 до 32767.  

small_increment, big_increment  - цілі числа, що визначають крок при 

керуванні зміною значення ковзної шкали. Значення  за 

замовчуванням для атрибута big_increment – 0.1 повного діапазону, 

для small_increment – 0.01 від повного діапазону.  

layout- Ковзна шкала може бути орієнтована горизонтально або 

вертикально (за замовчуванням - горизонтально). Для  

горизонтальних (horizontal) шкал значення збільшується ліворуч 

праворуч, для вертикальних (vertical) - знизу нагору. 

value-   рядок, забраний у лапки. Задає початкове та зберігає поточне (ціле) 

значення ковзної шкали (за замовчуванням - min_value). 
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Приклад 2.8 

a: dialog{label="slider example";width=60; 

       :slider{key="s1";  layout=horizontal;  

     min_value=10; max_value=1000; small_increment=10;      

     big_increment=100;} 

      ok_only;   }   

                          

 

 

Рис. 2.8. Вигляд діалогу прикладу 2.8. 

 

В наведеному прикладі для ковзної шкали з міткою "s1" задано 

горизонтальну орієнтацію, максимальне значення 1000, мінімальне 

значення 10, малий крок 10, великий крок 100. 

 

2.2. Декоративні й інформаційні поля 

2.2.1. Зображення   «image» 

Являє собою прямокутник, усередині якого відображається 

зображення  отримане векторним малюванням контуру за допомогою Лісп 

програми  або у вигляді слайду Автокада  із зовнішнього файлу або 

бібліотеки. 

 

Атрибути поля «image»: 

color-    колір тла малюнка, визначений як номер кольору Автокада або 

одне із символьних імен (за замовчуванням  7):  

aspect_ratio-  дійсне число: відношення ширини зображення до його 

висоти (ширина, ділена на висоту). Значення за замовчуванням 

немає. Якщо значення дорівнює нулеві (0.0), то поле 



 

33 

"підганяється" під розміри зображення.  

 

Полю зображення необхідно привласнити точні значення атрибутів 

width і height або один із цих атрибутів плюс значення aspect_ratio. 

Для вірного зображення слайду  в полі  image зазвичай 

рекомендується задати колір поля “graphic_background” (Див. рис. 2.9) . 

 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рис. 2.9. Особливості застосування слайдів у полі «image» 

а) слайд не видно, бо колір поля «image» не задано; 

б) слайд видно, бо колір поля «image» задано як “graphic_background”; 

в) особливості зображення зафарбованих областей, які відображаються як 

контурні. 

  

2.2.2. Напис – «text» 

Текстовий рядок, використовуваний для  заголовка поля діалогового 

вікна або з інформаційною метою.  

 

Атрибути поля «text»: 

label-   Відображуваний на екрані текст. Значення - рядок, укладений у 

лапки (значення за замовчуванням немає). При компонуванні поля 

напису його ширина приймає більше значення з атрибута «width», 

визначеного в DCL-файлі та ширини, обумовленої атрибутом 
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«label», якщо він заданий. Якщо жоден із них не заданий, видається 

повідомлення про помилку, 

value-      Як і «label», визначає текст, виведений у поле напису, але не 

впливає на компонування полів.   

is_bold-   Можливі значення true, false ( за замовчуванням false). 

Виділення напису жирним шрифтом.  

 

Якщо напис є незмінним, варто визначити атрибут «label» і не 

визначати «width» і «value». У противному випадку визначається атрибут 

«value» і атрибутові «width» привласнюється досить велике значення, бо 

після виводу діалогового вікна на екран не можна змінити розмір його 

полів. 

 

2.2.3. Групи тексту 

Поле тексту Зазвичай оточено вільним простором, як і будь-який 

інший тип поля. При сполученні частин тексту може виникнути проблема, 

наприклад, при виводі повідомлення 

Поточний час: 08.00г. 37 с. 

де значення «08.00» і «37» заповнюються користувальницьким 

додатком. 

Щоб виключити небажані вільні проміжки в рядках,  розташовувати 

текстові частини (напису) вертикально й у такий спосіб уникнути занадто 

великих проміжків між рядками при створенні абзацу  застосовують поля 

угруповання тексту «text_part», «concatenation», «paragraph». 

 

Текстові частини  «text_part» 

Текстова частина - поле напису, що використано як частина великого 

тексту. Границя поля «text_part» групуються так, щоб сполучитися з 
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іншими частинами «text_part» у з'єднанні «concatenation» горизонтально 

або в абзаці «paragraph» - вертикально. 

 

З'єднання  «concatenation» 

З'єднання - рядок напису, створений з кількох з'єднаних 

горизонтально полів «text_part». Це може бути корисно при вставці в 

стандартне повідомлення якого-небудь тексту, що може змінюватися під 

час виконання. Границя навколо з'єднання представляється як єдине ціле. 

 

Абзац  «paragraph» 

Група полів «text_part» або «concatenation», розташованих 

вертикально відносно один одного. Це дозволяє будувати абзаци тексту як 

до виконання, так і під час виконання. Границя навколо абзацу 

представляється  як єдине ціле. 

 

Приклад 2.9 

а) оформлення з використанням груп тексту  

a: dialog{label="Приклад"; 

:paragraph{key="p1"; 

:concatenation{key="c1"; 

:text_part{label="Креслення :"; key="t1";} 

:text_part{label="Кільце різьбове";key="t2";} } 

:concatenation{key="c2"; 

:text_part{label="Дата :"; key="t3";} 

:text_part{label="2012.01.01";key="t4";}                     

}} 

  ok_button;} 
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а) оформлення з використанням тексту  

a: dialog{label="Приклад"; 

       :row{                         

    :text{label="Креслення: ";key="t1";}                              

    :text{label="Кільце різьбове";key="t2";} } 

  :row{ 

    :text{label="Дата :"; key="t3";} 

    :text{label="2012.01.01";key="t4";}  } 

  ok_button;} 

 

                                                                                     

 

 

Рис. 2.10. Вигляд вікна приклада 2.9а Рис. 2.11. Вигляд вікна прикладу 2.9б              

 

2.2.4. Роздільник  « spacer» 

Порожнє поле. Використовується з метою компонування й впливає 

на розташування суміжних полів. 

 

Атрибути поля «spacer»: 

width-  ширина (горизонтальний розмір) у символах; 

height-  висота (вертикальний розмір, кількість рядків) у символах. 

 

Одиночні роздільники 

spacer_0 – поле spacer з нульовими значеннями атрибутів ширини й 

висоти. 

spacer_1  - поле spacer з одиничними значеннями атрибутів ширини 

й висоти. 
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Поля можна  групувати  в об'єднані  ряди  або  стовпчики. Згруповані 

ряди й стовпчики при формуванні загального діалогового вікна 

розглядаються як єдине поле і можуть бути укладені в рамку і мати 

необов'язкову мітку (група без рамки не може мати мітки). Група не може 

мати привласнену їй дію (action) і являє собою просто зручний спосіб 

розкладки полів у діалоговому вікні. Ряд або стовпчик можна визначити 

для зовнішнього використання як елемент діалогового вікна. Групи, 

використовувані подібним чином, називаються об'єднаннями, тому що 

вони можуть містити інші поля (дітей). 

 

2.2.5. Об'єднання 

Стовпчик   «column» 

Стовпчик або будь-який вид поля (крім кнопки вибору), включаючи 

ряди й інші стовпчики. Усі елементи стовпчика розташовуються 

вертикально в порядку розташування в DCL-файлі. 

 

Стовпчик у рамці  «boxed-column» 

Стовпчик, що має намальовану навколо нього рамку (границю). 

Якщо в стовпчика в рамці мається мітка (label), вона може з'явитися вище 

рамки або бути убудованої в неї. Якщо мітка відсутня або є пробілом (" "), 

або порожньо: (""), зображується тільки рамка. 

 

Ряд  «row» 

Подібний стовпчикові, але його поля розташовані горизонтально в 

порядку.  

 

Ряд у рамці  «boxed_row» 

Подібний стовпчикові в рамці, але його поля розташовані 

горизонтально в порядку.  
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Поле помилки  «errtile» 

Поле напису, що, як правило, з'являється внизу діалогового вікна. За 

замовчуванням воно порожньо, але додаток може відобразити в ньому 

повідомлення, привласнивши значення «value»  поля з ключем "error" . 

Для правильного компонування полів у діалоговому вікні 

рекомендується: 

- використати компонування за замовчуванням і перевірити результат. 

У випадку виникнення проблем, схожих на описані в цьому розділі, 

або спеціальних випадків, що вимагають налагодження, перейти до 

наступного кроку; 

- спробувати відрегулювати компонування (змінити значення за 

замовчуванням на рівні груп); 

- відрегулювати окремі поля. 

 

Приклад 2.10. Керування розподілом полів  у групі. 

Нехай визначений ряд із трьох полів, розташованих уздовж іншого 

поля згори: 

а) Горизонтальне вирівнювання за замовчуванням. 

:column { 

   : row {  

       compact_tile ;  

  compact_tile ;  

      compact_tile ;} 

   large_tile; 

}}                                     

 

 

Рис. 2.13. Схема розташування елементів прикладу 2.10а 
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Ліва границя правого поля compact_tile вирівнюється по лівій 

границі поля large_tile, а права границя останнього поля compact_tile ряду 

вирівнюється по правій границі поля large_tile. Поля, розташовані між 

ними, розподіляються рівномірно.  

Для зміни розподілу за замовчуванням можна використовувати поля 

spacer. 

б) Кероване горизонтальне вирівнювання 

:column { 

 : row {  

compact_tile ; 

spacer_0; 

compact_tile ; 

compact_tile ;} 

 large_tile; 

}} 

 

 

Рис. 2.14. Схема розташування елементів прикладу 2.10б 

 

Приклад 2.11. Розподіл, змінений вставкою наповнення 

У випадку різного вертикального розміру елементів рядка може 

з'явитися небажаний проміжок між полями в проріджених групах (див. 

рис. 2.15) 

а) Вертикальне вирівнювання за замовчуванням. 

:column{ 

large_tile{height=10;} } 

:column{ 

compact_tile; 

                                                                                  compact_tile; } 
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Рис. 2.15. Вигляд діалогу з  вертикальним прорідженням 

за замовчуванням 

 

Для усунення прорідження треба  привласнити атрибутові fixed_heigth 

значення true. 

 

а) Керування вертикальним вирівнюванням 

:column{ 

   large_tile{height=10;}} 

:column{ fixed_height=true; 

   compact_tile; 

   compact_tile; } 

 

 

 

 

 

             Рис. 2.16. Вигляд діалогу з    керованим вертикальним прорідженням                
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3. Програмне забезпечення розробки діалогових вікон 

 

Для полегшення  розробки опису діалогових вікон можна 

застосовувати спеціальні безкоштовні або платні програми. Серед 

програмного забезпечення можна виділити два умовних класи. До першого 

відносяться пакети, які спрощують розробку діалогових вікон та для 

використання розроблених описів ніяких допоміжних засобів не 

потребують, результати. До другого класу відносяться пакети, які 

потребують для використання описів додаткового завантаження 

спеціальних модулів. 

3.1. DCL Code Generator 

Безкоштовна версія v.1, яка розроблена  Карлосом Лагерратою, 

доступна для вільного скачування (http://www.cad.dp.ua/files/dcg101.zip). 

Починаючи  з версії v.1.3  розробкою та розповсюдженням 

займається компанія  MetroTech Solutions  (http://www.mtechsolutions.com). 

Програма платна із ціною  50$. 

Програма відноситься до першої групи, являє собою (рис.3.1.1)  lisp-

додаток, який працює безпосередньо в середовищі AutoCAD.  Інтерфейс 

програми схожий із вікнами настроювання інтерфейсних панелей 

AutoCAD або Word. Розробка діалогового вікна складається в додаванні 

(кнопка «Add») стандартних елементів з лівого вікна до правого.   

Доступні елементи: кнопка –«button», поле уводу – «edit_box», поле 

помилки – «errtile», зображення – «image», кнопка із зображенням – 

«image_button», список – «list», список що випадає – «popup_list», кнопка 

перемикання – «radio_button»,  повзунок – «slider», проміжок – «spacer»,  

текст – «text», кнопка вибору – «toggle», стовбці та рядки з оформленням 

та без – «row, column, boxed_row, boxed_column, radio_row, radio_column, 
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boxed_radio_row, boxed_radio_column», стандартні кнопки та групи кнопок 

– «OK_only, OK_Cancel, OK_Cancel_Help, OK_Cancel_Help_Info». 

 

Рис. 3.1.1. Головне вікно DCL Code Generator v.1.01, де 

File – меню створення нового, завантаження існуючого, запису 

розробленого файлу діалогу;  

Options – вікно завдання опцій пакета (див. рис. 3.1.2); 

 

Рис. 3.1.2. Вікно опцій DCL Code Generator v.1.01, де 

- група «DCL Code Generator» керує підтвердженням при видаленні 

елементів «DELETE», відкриттям вікна редагування властивостей 

елементу відразу після вставки останнього «EDIT», 

автозавантаженням файлу аудиту ACAD.DCE, виглядом редактора в 

режимі перегляду «PREVIEW»,  відступами «TAB», портом 

принтера «Printer». 

- група «DCL Code Settings» задає рівень перевірки синтаксису 

«Semantic» та відступами «TAB». 
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View DCL – показ на екрані тексту DCL опису діалогового вікна 

(див. рис. 3.1.3); 

 

Рис. 3.1.3. Вікно перегляду тексту опису 

 

Dialog Name – виклик вікна редагування атрибута «name» діалогового    

вікна (див. рис. 3.1.4); 

 

Рис. 3.1.4. Вікно редагування назви діалогу 

 

Preview – показ на екрані розробленого діалогового вікна безпосередньо в 

середовищі AutoCAD; 

ACAD.DCE – показ змісту файлу, в якому зберігається перелік помилок, 

виявлених AutoCAD під час виводу або «Preview» програми 

«DSG»; 

Add – додавання в праве вікно виділеного елемента з лівого вікна; 

Edit – виклик вікна редагування властивостей (атрибутів) виділеного 

елемента (рис. 3.1.5). Вигляд вікна та зміст полів для редагування 

змінюється залежно від типу елемента, що редагується; 
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Рис. 3.1.5. Вікно редагування властивостей елемента «кнопка» в 

програмі DSG 

 

Replace – заміна виділеного елемента; 

Delete – видалення виділеного елемента; 

Move – переміщення виділеного елемента. 

 

Приклад 3.1. Розробити опис діалогу за допомогою DCL Code 

Generator згідно рис. 3.1.6. 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.6. Вигляд діалогу для розробки в  прикладі 3.1. 

 

РОЗВ'ЯЗОК. 

1. В середовищі  DCL Code Generator створити новий проект (рис. 

3.1.1).  
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2. Обрати в списку доступних «Predefined Elements» елемент «Edit 

Box» та вставити його кнопкою «Add». 

3. Обрати в списку доступних «Predefined Elements» елемент «Edit 

Box» та вставити його кнопкою «Add».  

4. Обрати в списку доступних «Predefined Elements» елемент «Popup 

List» та вставити його кнопкою «Add».  

5. Обрати в списку доступних «Predefined Elements» елемент «Boxed 

radio row» та вставити його кнопкою «Add». 

6. Вставити зі списку доступних два елементи «Radio button» в елемент 

«Boxed radio row». В середовищі програми опис має бути подібним 

до зображення рис. 3.1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.7. Опис діалогу до редагування властивостей елементів. 

 

7. Натискаючи кнопки «Dialog Name», «Edit» задати властивості 

елементів: 

- «Edit Box» - «Label»=R1, «Value»=0.0, «Key»=Edit1, «Edit 

width»=20; 

- «Edit Box» - «Label»=R2, «Value»=0.0, «Key»=Edit2, «Edit 

width»=20; 

- «Popup List» - «Label»=Scale, «List»=1:1\n1:2\n1:4, «Key»=Plist, 

«Edit width»=10; 

- «Boxed radio row» - «Label»=View, «Value»=rb1, «Key»=Rrow; 
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- «Radio button» - «Label»=left, «Value»=1, «Key»=rb1; 

- «Radio button» - «Label»=top, «Value»=0, «Key»=rb2. 

 

8. Переглянути вигляд розробленого діалогу натиснувши кнопку 

«Preview». Вигляд має бути схожий на рис. 3.1.6. 

9. Згенерувати файл опису через меню «File». На диску повинен 

з’явитися файл з текстом, схожим на наведений на рис. 3.1.8. 

 

dcl_settings : default_dcl_settings { audit_level = 3; } 
 
my_gialog : dialog { 
    : edit_box { label = "R1"; value = "0.0";  key = "Edit1"; 
        mnemonic = "R"; edit_width = 20; } 
    : edit_box { label = "R2"; value = "0.0";  key = "Edit2"; 
        mnemonic = "R";   edit_width = 20;} 
    : popup_list { label = "Scale";key = "Plist";  
         mnemonic = "S"; 
        list = "1:1\n1;2;\n1;4"; edit_width = 10;  } 
    : boxed_radio_row { label ="View"; value ="b1";  
         key = "Rrow"; mnemonic = "V"; 
      : radio_button {label ="left"; value="1"; key="rb1";  } 
      : radio_button {label = "top"; value="0"; key="rb2";  } 
    } 
    ok_cancel; 
} 

    Рис. 3.1.8. Зміст згенерованого файлу опису діалогу прикладу 3.1. 

 

3.2. DCL&Lisp Generator 

«DCL&Lisp Generator» відноситься до першої групи ПЗ, здійснює 

візуальне створення діалогів подібно до оболонок Visual Basic, Delphi (див. 

рис. 3.2.1). Після створення діалогу досить нажати на кнопку "Generate" 

щоб програма автоматично згенерувала файл визначення діалогу й код 

AutoLisp для завантаження діалогу в AutoCAD. Програма має вбудований 

редактор AutoLisp і DCL файлів. 
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DCL&Lisp Generator може працювати під усіма версіями AutoCAD, 

починаючи з AutoCAD 12. 

 

 Рис. 3.2.1. Вигляд головного вікна DCL&Lisp Generator 

 

Вікно розділено на чотири області:  

- область керування з головним меню та кнопковою панеллю  

доступних елементів, що знаходиться згори та ліворуч; 

- область редагування властивостей елементів або інспектор 

елементів, що знаходиться праворуч; 

- області візуального редактора діалогового вінка та текстовий 

редактор опису, що знаходяться по центру. 

 

Безкоштовна версія, яка розроблена  Кью Мин Туаном (Kieu Minh 

Tuan), доступна для вільного скачування 

(http://dclgenerator.awardspace.com/download.html,  http://dclgenerator.co.nr/). 

Професійна  версія розповсюджується компанією  Ksoft. Програма 

платна з ціною  60$. 

Обмеження безкоштовної версії DCL&AutoLisp Generator:  

- не можна створювати діалоги зі стовпцями, рядками, групами 

перемикачів і списками зображень (ImageList);  
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- панель інструментів дозволяє вставляти код AutoLisp тільки 

для функцій getpoint і drawline;  

- не підтримується опція Drawing2Lisp, що дозволяє 

конвертувати креслярські примітиви із креслення AutoCAD у 

код AutoLisp. 

 

Приклад 3.2. Розробити за допомогою DCL&AutoLisp Generator опис 

діалогового вікна (див. рис. 3.2.2) 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2.2. Вигляд вікна приклада 3.2. 

РОЗВ'ЯЗОК. 

1. У середовищі DCL&AutoLisp Generator створити новий проект (див. 

рис. 3.2.3). 
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Рис. 3.2.3. Вигляд нового проекту 

 

2. Перетягнути з області елементів на зображення вікна потрібні 

елементи: два поля редагування, поле випадаючого списку (див.рис.3.2.4).

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2.4. Вигляд елементів вікна без редагування властивостей 

   

3. Обрати діалогове вікно. Відкоригувати розміри. В області 

властивостей елемента обрати потрібні кнопки виходу з вікна «Retirement 

button» - «OK-Cancel», задати назву файлу «DCLFileName» - «my_exampl», 

назву вікна «Dialog Caption» - «Example». 

Почергово обрати елементи вінка та задати потрібні параметри:  

- для елементів уводу користувача «DCLEdit»: назву «Caption» - 

«R1», «R2», ширину «Edit width», 

- для поля списку «DCLCombo1»: назву «Caption» - «Scale», список 

рядків «List» - «1:1 1:2 1:3» (див. рис.3.2.5). 
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Рис.3.2.5. Редагування властивостей вікна 

 

4. Проконтролювати вигляд вікна натисканням кнопки області меню. 

5. Створити опис вікна та керуючої програми натисканням кнопки 

області головного меню. На диску програма записує файли опису – 

«my_exampl.dcl», та керування – «my_exampl.lsp» (див. рис.3.2.6, 3.2.7.).

  

MD: dialog { label="Example"; 

:edit_box { key="DCLEdit1"; label="R1"; 

value="0"; width=20; height=1; edit_width=18; 

alignment=top; } 

:edit_box { key="DCLEdit2"; label="R2"; 

value="0"; width=20; height=1; edit_width=18; 

alignment=top ; } 

:popup_list{ key="DCLCombo1"; label="Scale"; 

alignment=top; width=35; height=1; 

is_tab_stop=false; list= "1:1\n1:2\n1:3"; } 

ok_cancel; 

} 

Рис.3.2.6. Зміст файлу «my_example.dcl» 
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(defun LoadDialog_MD( / dcl_id) 

   (defun init_handler()      ; Initialation_Code 

       (princ) 

    );End of Initial Function 

    (defun set_data() ;Start Set function 

       (princ) 

   );End of Set function 

   (defun get_data()    ;Start Get function 

       (princ) 

   );End of Get function 

   (if (setq dcl_id (load_dialog "1.dcl")) 

       (if (new_dialog "MD" dcl_id) 

           (progn 

              (setq result nil) 

              (init_handler) 

              (set_data) 

    action_tile "accept" 

"(get_data)(done_dialog)(setq result T)") 

              (start_dialog) 

              (unload_dialog dcl_id) 

              result 

            )        )    )) 

(LoadDialog_MD) 

Рис.3.2.7. Зміст файлу «my_example.lsp» 

 

Примітка. 

Файли керування генеруються з елементами, що не є обов’язковими. 

Згенеровані рядки можуть бути спрощені. 
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3.3. OpenDCL ( до 2006 року – ObjectDCL) 

OpenDCL відноситься до другої групи ПЗ, являє собою інтерактивну 

заміну DCL для розробки діалогових вікон в AutoCAD за допомогою 

AutoLISP. OpenDCL є проектом з відкритим кодом. У цей час вихідний код 

OpenDCL підтримує Оуен Венгерд (Owen Wengerd), власник компанії 

ManuSoft і президент CADLock, Inc.  

Усі види діалогів стосовно до AutoCAD можна розділити на чотири 

групи: 

1. Modal - ці діалоги підтримуються стандартним DCL. Користувач не 

може виконати ніякої операції в AutoCAD до закриття діалогового 

вікна.  

2. Modeless - У цьому випадку користувач може виконувати операції в 

AutoCAD, але діалогове вікно буде залишатися на екрані й чекати 

користувальницького уведення (як плаваюча панель інструментів).  

3. Dockable - діалог, який можна розмістити на панелі AutoCAD.  

4. Configuration Tab - дозволяє користувачеві створювати власну панель 

у діалозі настроювання AutoCAD.  

 

Класичний DCL реалізує тільки вікна типу Modal, VBA - тільки Modal і 

Modeless. OpenDCL дозволяє створювати практично будь-які вікна в 

AutoCAD без необхідності у вивченні мови .NET.  

В ObjectDCL доступні наступні елементи діалогу:  

- Label - аналог директиви Text в DCL;  

- TextButton - аналог директиви Button в DCL;  

- GraphicButton - відображає bmp,ico або jpg-файл;  

- Frame - аналог директиви BoxedRow і BoxedColumn в DCL;  

- TextBox - аналог директиви Edit_box в DCL;  

- CheckBox - аналог директиви Toggle в DCL;  

- OptionButton - аналог директиви Radio_Button в DCL;  
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- ComboBox - аналог директиви Popup_list в DCL;  

- ListBox - аналог директиви List_box в DCL;  

- ScrollBar - аналог директиви Slider в DCL;  

- SliderBar - модифікація ScrollBar, яка більш зручно дозволяє 

вказати за допомогою миші числове значення;  

- PictureBox - відображення малюнка визначеного користувачем 

при створенні діалогу;  

- TabControl - відображення таблиць (типу картотечних 

закладок);  

- MonthPicker - календар;  

- TreeControl - відображає деревоподібні структури;  

- Rectangle - декоративний елемент у вигляді прямокутника;  

- ProgressBar - відображає візуально час, що залишився до 

завершення виконання операції;  

- SpinButton - використовується разом з TextBox;  

- UrlLink - посилання на URL у діалоговому вікні;  

- AngleSlider - відображає обраний кут у градусах;  

- BlockView - дозволяє відображати блоки, убудовані в поточне 

креслення; 

-  SlideView - еквівалент Image і Image_button в DCL. 

 

Елементів дерева, сітки, панелі й інші засоби керування ActiveX у 

стандартному DCL  недоступні.  

Подібно іншим мовам програмування, елементи OpenDCL мають 

методи, властивості й події. До властивостей відносяться такі параметри як 

висота, ширина, шрифт і колір. Значення властивостей можна встановити 

як при проектуванні, так і при виконанні програми. Події активізуються, 

коли дія, приміром, OnClicked, OnDblClicked, або OnDragnDropBegin має 

місце. 
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OpenDCL складається із двох частин: студії або середовища 

розробки (див. мал. 3.3.1) і системної бібліотеки ObjectARX. Середовище 

розробки OpenDCL - це окрема програма, що працює під керуванням 

операційних систем Windows. Редактор дозволяє створювати й 

модифікувати проекти діалогів і зберігати їх в .odcl файли.  

Для запуску розроблених в  OpenDCL діалогів необхідна установка 

на ПК ObjectARX завантажника системної бібліотеки з комплекту 

OpenDCL, що дозволяє завантажувати скомпільовані діалогові вікна 

(файли з розширенням ODC).  

Завантажити OpenDCL можна із сайту www.OpenDCL.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3.1. Вид середовища розробки OpenDCL. 

 

 

На рис. 3.3.2. показано кілька прикладів діалогових вікон, 

розроблених за допомогою OpenDCL. 

 

 

 

 

 



 

55 

 

 

 

 

Рис. 3.3.2. Приклади діалогів, які розроблені в OpenDCL 
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