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Hiperpołączenia

W rysunku AutoCAD-a można umieścić hiperpołączenia, czyli wskaźniki do innych pli-
ków, widoków lub adresów internetowych. Użytkownik klikając na hiperpołączeniu
uzyska dostęp do powiązanego pliku lub strony www. Aplikacja skojarzona z plikiem
zostanie uruchomiona automatycznie.

Do każdego obiektu AutoCAD-a można przypisać hiperpołączenie, stanowiące odnoś-
nik do innych rysunków, plików lub miejsc w internecie oraz do widoków i rozmie-
szczeń wydruku zdefiniowanych w bieżącym rysunku.

Wstawianie i edycja hiperpołączeń
– HYPERLINK

Polecenie HYPERLINK wstawia hiperpołączenia, umożliwia ich modyfikację oraz usu-
wanie z rysunku.

↑ [Insert]�[Hyperlink...] CTRL-K

W odpowiedzi na komunikat „Select objects:” wskaż obiekty, do których ma zostać
przypisane hiperpołączenie. Można wstawić połączenie do pliku, strony www w Interne-
cie, widoku w rysunku oraz adresu e-mail.

Existing file or Web page

Opcja ta umożliwia wstawienie połączenia do pliku (np. innego rysunku, dokumentu
Worda, arkusza kalkulacyjnego) lub strony www w Internecie.
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Okno wstawiania i edycji hiperpołączeń

Specifies that the DWG hyperlink will convert to a DWF file hyperlink when you pu-
blish or plot the drawing to a DWF file

• Text to display – opis hiperpołączenia. Pojawi się on na rysunku, gdy na
hiperpołączenie nasuniemy kursor.

• Type the file or Web
page name:

– adres hiperpołączenia, czyli ścieżka dostępu do pliku
lub adres strony w Internecie.

Recent Files – pliki połączone ostatnio,
Browsed Pages – strony przeglądane ostatnio,
Inserted Links – połączenia wstawione ostatnio.

• Path: – ścieżka dostępu hiperpołączenia.
• Use relative path

for hyperlink
– przełącznik sterujący względną lub bezwzględną ście-

żką dostępu do pliku hiperpołączenia. Jeżeli zostanie
on włączony, plik, do którego odwołuje się hiperpołą-
czenie będzie poszukiwany w domyślnym katalogu
określonym przez zmienną systemową Hyperlinkbase
lub (jeżeli będzie ona pusta), to w katalogu rysunku.
Jeżeli przełącznik zostanie wyłączony, zapamiętana
zostanie pełna ścieżka dostępu do pliku (utworzone
zostanie hiperpołączenie bezwzględne). Przełącznik
będzie dostępny tylko wtedy, gdy wpiszesz tylko na-
zwę pliku, a nie pełną ścieżkę dostępu.
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• Convert DWG
Hyperlinks to DWF

– hiperpołączenie do rysunku DWG ma zostać zastąpione
połączenie do pliku Dwf po opublikowaniu rysunku
lub wydrukowaniu do pliku DWF.

• File... – umożliwia wskazanie na dysku pliku.
• Web Page... – uruchamia przeglądarkę i umożliwia wybór strony

www w Internecie.
• Target... – umożliwia dokładne określenie arkusza rozmieszcze-

nia wydruku lub widoku w rysunku, który ma zostać
przywołany po otwarciu połączenia.

• Remove Link – usuwa hiperpołączenie.

View of this drawing

Opcja ta umożliwia wstawienie połączenia do rozmieszczenia wydruku lub widoku zde-
finiowanego w rysunku bieżącym. Po otwarciu połączenia wyświetlony zostanie widok
o podanej nazwie.

Wstawianie połączenia do widoku lub rozmieszczenia wydruku

• Text to display – opis hiperpołączenia. Pojawi się na rysunku, gdy na hiper-
połączenie nasuniemy kursor.

• Select a view – lista widoków i arkuszy rozmieszczeń wydruku zdefiniowa-
nych w rysunku.
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E-mail Address

Opcja te umożliwia wstawienie połączenia do adresu e-mail. Po otwarciu hiperpołącze-
nia uruchomiony zostanie edytor poczty elektronicznej e-mail. Adresat poczty i temat
wiadomości zostaną ustawione automatycznie, zgodnie z parametrami hiperpołączenia.

• Text to display – opis hiperpołączenia. Pojawi się na rysunku, gdy na
hiperpołączenie nasuniemy kursor.

• E-mail address:: – adres e-mailowy odbiorcy wiadomości.
• Subject: – temat wiadomości.
• Recently used e-mail

addresses:
– lista adresów e-mail ostatnio wstawianych.

Wstawianie połączenia do adresu e-mail

Dołączenie hiperpołączenia – ATTACHURL

W celu szybkiego dodania hiperpołączenia można posłużyć się poleceniem ATTACHURL.
Polecenie to wpisujemy z klawiatury. W odpowiedzi na komunikat „Enter hyperlink in-
sert option [Area/Object] <Object>:” wybierz opcję:
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• Object – hiperpołączenie dołączone do obiektu. W odpowiedzi na „Select
objects:” wskaż wszystkie obiekty, do których ma zostać dołączone
hiperpołączenie.

• Area – hiperpołączenie dołączone do wskazanego obszaru na rysunku.
W odpowiedzi na „First corner:” i „Other corner:” wskaż prostokątny
obszar na rysunku.

Następnie podaj hiperpołączenie „Enter hyperlink <current drawing>:”.

Otwarcie hiperpołączenia

Po wybraniu obiektu, do którego jest przypisane hiperpołączenie i ustawieniu na nim
kursora, zmienia on kształt. Naciśnięcie wówczas prawego przycisku myszy wyświetli
menu kontekstowe Hyperlink >. Rozwinięcie tego menu daje do dyspozycji użytkowni-
ka kilka opcji:

• Open – otwiera hiperpołączenie.
• Copy Hyperlink – kopiuje hiperpołączenie do schowka.
• Add to Favorites... – dodaje hiperpołączenie do ulubionych.
• Edit Hyperlink... – uruchamia edycję hiperpołączenia.

� Opcje hiperpołączenia będą widoczne w menu kontekstowym tylko wtedy, gdy
obiekt zostanie wybrany. Jeżeli obiekt nie zostanie wybrany, kursor zmieni kształt
po ustawieniu go na obiekcie zawierającym hiperpołączenie, ale w menu kontek-
stowym nie pojawi się opcja Hyperlink >.

� Jeżeli wyłączona będzie zmiana kształtu kursora po ustawieniu go na hiperpołą-
czeniu, to w menu kontekstowym nie będzie opcji Hyperlink >. Patrz dalej: Kur-
sor hiperpołączeń.

� Jeżeli wskażesz blok, do którego przypisane zostało hiperpołączenie, a elementy
wchodzące w jego skład będą miały swoje hiperpołączenia, to po wskazaniu blo-
ku można będzie otworzyć hiperpołączenie bloku oraz indywidualne hiperpołą-
czenie obiektu bloku, który został wskazany.

� Jeżeli hiperpołączenie będzie wskazywało plik szablonu (DWT), szablon ten nie
zostanie otwarty; utworzony zostanie nowy, oparty na nim rysunek.

2000
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2004Otwarcie hiperpołączenia – GOTOURL

W celu otwarcia hiperpołączenia przypisanego do obiektu można posłużyć się polece-
niem GOTOURL. Polecenie to wprowadzamy z klawiatury. W odpowiedzi na „Select
objects:” wskaż obiekt.

Usuwanie hiperpołączenia

Aby usunąć hiperpołączenia przypisane do obiektu, wskaż ten obiekt kursorem, wybierz
z menu [Insert]�[Hyperlink...] lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu
kontekstowego [Hyperlink >]�[Edit hyperlink...]. Następnie kliknij przycisk Remove
link.

Usuwanie hiperpołączenia – DETACHURL

W celu szybkiego usunięcia hiperpołączeń dołączonych do obiektu można posłużyć się
poleceniem DETACHURL. Polecenie to wpisujemy z klawiatury.

W odpowiedzi na komunikat „Select objects:” wskaż obiekty, z których mają zostać
odłączone hiperpołączenia. Wszystkie hiperpołączenia zostaną usunięte. Jeżeli wskaza-
ny został obszar, to polilinia zostanie również usunięta.

W celu usunięcia warstw hiperpołączeń można posłużyć się polecenie PURGE.

Kursor hiperpołączeń
– HYPERLINKOPTIONS

Polecenie HYPERLINKOPTIONS steruje kształtem kursora po wskazaniu hiperpołą-
czenia oraz wyświetlaniem opisów hiperpołączeń następującym po wskazaniu ich kurso-
rem. Polecenie to wpisujemy z klawiatury.

W odpowiedzi na komunikat „Display hyperlink cursor and shortcut menu?
[Yes/No] <Yes>:” wpisz informację, czy po ustawieniu go na hiperpołącze-
niu kształt kursora ma zostać zmieniony.

Następnie, w odpowiedzi na komunikat „Display hyperlink tooltip? [Yes/No]
<Yes>:” określ, czy po ustawieniu kursora na hiperpołączeniu powinien zo-
stać wyświetlony opis hiperpołączenia.
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Zamiast posługiwać się poleceniem HYPERLINKOPTIONS, można wybrać z menu
[Tools]�[Options...]�[User Preferences], a w oknie Hyperlink ustawić odpowied-
nie przełączniki.

Hiperpołączenia względne i bezwzględne

Hiperpołączenie bezwzględne to hiperpołączenie, którego ścieżka dostępu została
„sztywno” określona. Niezależnie od lokalizacji pliku rysunkowego, w którym umiesz-
czone jest hiperpołączenie, AutoCAD poszukuje pliku, na który ono wskazuje w  ściśle
określonym miejscu. W celu utworzenia hiperpołączenia bezwzględnego, upewnij się,
czy wyłączony jest przełącznik Use relative path for hyperlink.

Ścieżka dostępu do hiperpołączenia względnego nie jest określona „na sztywno”.  W ta-
kim hiperpołączeniu ważna jest tylko nazwa pliku. AutoCAD poszukuje hiperpołączeń
w katalogu określonym przez zmienną systemową Hyperlinkbase. Jeżeli zmienna ta bę-
dzie pusta, hiperpołączenia są wczytywane z katalogu rysunku. W celu utworzenia hi-
perpołączenia bezwzględnego, upewnij się, czy włączony jest przełącznik Use relative
path for hyperlinks. Przełącznik ten jest dostępny tylko wtedy, gdy wpisana będzie wy-
łącznie nazwa pliku, a nie pełna ścieżka dostępu.

Aby dokonać specyfikacji katalogu hiperpołączeń względnych (nadania wartości zmien-
nej Hyperlinkbase), wybierz z menu [File]�[Drawing Properties...], wybierz zakładkę
Summary i określ w polu Hyperlink base: katalog hiperpołączeń.

Poszukiwanie i modyfikacja
hiperpołączeń – SHOWURLS

Polecenie SHOWURLS wyświetla hiperpołączenia znajdujące się w rysunku oraz umo-
żliwia ich łatwą lokalizację na rysunku, modyfikacje oraz usunięcie.

↑ [Express]�[Web Tools >]�[Show URLs]

� ET:Standard�ShowURLs

Okno polecenia SHOWURLS
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• Show URL – zaznacza fioletową ramką obiekt do którego przypisane jest
wybrane hiperpołączenie. Powiększenie rysunku na ekranie
zostaje zmienione w taki sposób by obiekt ten był widoczny.

• Edit – umożliwia edycję hiperpołączenia.
• Replace – zastępuje wybrane łańcuch w hiperpołączeniach innym łańcu-

chem.
• Close – kończy działanie polecenia.

� Można dokonać edycji wielu hiperpołączeń za jednym zamachem. W tym celu
zaznacz te hiperpołączenia, kliknij przycisk Edit i wpisz nową wartość jaką
chcesz nadać wszystkim wybranym hiperpołączeniom.

� Polecenie jest dostępne, jeżeli zainstalowano pakiet Express Tools – patrz roz-
dział Express tools.

Modyfikacja hiperpołączeń
– CHURLS

Polecenie CHURLS umożliwia modyfikację hiperpołączenia wybranych obiektów.

↑ [Express]�[Web Tools >]�[Change URLs]

Modyfikacja hiperpołączenia

Polecenie jest dostępne, jeżeli zainstalowano pakiet Express Tools – patrz rozdział
Express tools.

Wyszukiwanie i zastępowanie
hiperpołączeń – REPURLS

Polecenie REPURLS umożliwia wyszukiwanie i zastępowanie hiperpołączeń.

↑ [Express]�[Web Tools >]�[Find and Replace URLs]
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Wyszukiwanie i zastępowanie hiperpołączeń

Polecenie jest dostępne, jeżeli zainstalowano pakiet Express Tools – patrz rozdział
Express tools.
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