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WSTĘP 

W wersji 1.0 oraz 1.3 program nie wymaga stałego dostępu do internetu podczas pracy. Program 
wymaga połączenia z internetem jedynie podczas rejestracji licencji oraz logowania w celu 
weryfikacji użytkownika a także do aktualizacji.  

Aplikacja zbudowana jest na plagormie Adobe Flash. Użytkownik uruchamia aplikację instalując 
program z płyty CD lub w wersji elektronicznej z linku. Licencję na program należy zarejestrować za 
pomocą indywidualnego klucza licencyjnego. 

Po zarejestrowaniu i ponownym uruchomieniu aplikacji oraz po każdym nowym uruchomieniu 
programu i zalogowaniu się, program automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji, i jeśli taka 
jest dostępna, proponuje użytkownikowi jej pobranie oraz instalację . 

Interfejs programu może zawierać nieaktywne elementy - są to ikony przygotowane do 
uaktywnienia w przyszłości. 
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URUCHOMIENIE PROGRAMU 

INSTALACJA PROGRAMU 

Program Gardenphilia DESIGNER PRO należy zainstalować z płyty CD lub z linku. Po zakończeniu 
procesu instalacji programu pojawi się ekran startowy programu z opcjami: Zaloguj się, Uruchom 
demo, Zarejestruj się. 

�  

REJESTRACJA LICENCJI 

Licencja programu przygotowywana jest dla każdego użytkownika indywidualnie. Po zainstalowaniu 
programu należy zarejestrować licencję, aby możliwe było korzystanie z wersji pełnej.  

Kliknij Zarejestruj licencję. W formularzu rejestracji pojawią się dane właściciela licencji. 

�  
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Ustal i wpisz login, hasło oraz otrzymany klucz licencyjny do programu i kliknij Wyślij aby 
zarejestrować licencję. Następnie zamknij program i uruchom go ponownie logując się 
zdefiniowanym wcześniej loginem i hasłem. 

Do rejestracji licencji niezbędne jest połączenie z internetem.  

LOGOWANIE DO PROGRAMU 

Po uruchomieniu programu wpisz zdefiniowane podczas rejestracji licencji login i hasło i kliknij 
Zaloguj się lub Enter z klawiatury. 

!  

URUCHOMIENIE DEMO 

Po uruchomieniu programu Uruchom demo. 

Wersję DEMO można wykorzystać do prezentacji projektu w miejscu gdzie brak jest możliwości 
połączenia z internetem i zalogowania się do wersji pełnej. W tym trybie jest możliwość edycji i 
dokonania zmian w projekcie, jednak nie ma możliwości ich zapisu. 

�  
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INTERFEJS PROGRAMU 

Interfejs programu podzielony jest na kilka głównych części znajdujących się u góry oraz po bokach 
ekranu. W części środkowej aplikacji znajduje się obszar roboczy. 

�  

Lewa strona interfejsu zawiera informacje o numerze zainstalowanej wersji, zakładki odpowiadające 
trybom pracy, narzędzia rysowania i wymiarowania, część informującą o warstwach projektu oraz 
część zawierającą listę elementów projektu z podziałem na warstwy i grupy. 

�  

�8



Prawa strona interfejsu, w zależności od zakładki programu, zawiera pole wyszukiwania roślin z 
biblioteki, okno biblioteki roślin, zakładki otwierające ofertę szkółek podłączonych do programu, filtr 
wyszukiwania roślin oraz okno podglądu widoku 3D projektu. 

�  

Górna część interfejsu zawiera menu główne, zakładki oraz w zależności od aktywnej zakładki: 
pasek właściwości obiektu, pasek ustawień widoku oraz zestawienia kosztów. 

�  
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PROJEKT 

NOWY PROJEKT 

Aby wykonać nowy projekt, należy, będąc w zakładce 2D, w menu głównym kliknąć Projekt - Nowy. 

�  

Teraz należy zdefiniować ustawienia nowego obszaru roboczego służącego jako kanwa projektu: 

− wymiary projektowanego terenu (długość i szerokość w metrach) – maksymalny obszar możliwy 
do zaprojektowania w programie to 1 km2 (czyli 1000 m x 1000 m), 

− skalę projektu, 

− parametry siatki (siatka wyznacza granice obszaru roboczego): odstęp między liniami siatki (w 
metrach), częstotliwość wystąpienia linii pogrubionej oraz widoczność siatki (w procentach). 

�  

Przycisk Zamknij przenosi do zakładki 2D na zdefiniowany wcześniej obszar roboczy. 

OTWARCIE PROJEKTU ISTNIEJĄCEGO 

Aby otworzyć projekt zapisany wcześniej na dysku, należy będąc w zakładce 2D, w menu głównym 
kliknąć Projekt - Otwórz. Następnie należy wybrać odpowiedni plik z katalogu komputera. 
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�  

ZAPISYWANIE PROJEKTU PO RAZ PIERWSZY 

Aby zapisać projekt należy, będąc w zakładce 2D, w menu głównym kliknąć Projekt a następnie 
Zapisz jako.  

�  

Otwarte zostanie okno katalogu komputera, gdzie po wybraniu miejsca oraz nadaniu wybranej 
nazwy można zapisać plik.  

Program zapisuje pliki w formacie .OGR i aby móc korzystać z plików trójwymiarowych konieczne 
jest, aby projekt był zapisany w formacie z rozszerzeniem programowym. 

Zalecane jest nadawanie nazwy plikowi nie używając polskich liter. 

ZAPISYWANIE PROJEKTU W TRAKCIE PRACY 

W trakcie pracy nad projektem warto co jakiś czas zapisać wprowadzone zmiany. Mając już 
wcześniej zapisany projekt, wystarczy będąc w zakładce 2D, w menu głównym kliknąć Projekt a 
następnie Zapisz. Program zachowa aktualną wersję projektu pod jego nazwą. 

�  
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EKSPORT WIDOKU DO PLIKÓW 

USTAWIENIE JAKOŚCI EKSPORTOWANEGO PLIKU 

Aby ustawić jakość (rozdzielczość) eksportowanego pliku, należy przed eksportem pliku, kliknąć 
menu Podkład - Ustawienia podkładu, w części Skala i powiększenie podkładu ustawić odpowiednią 
skalę wydruku.  

�  

Im większa skala wydruku tym lepsza jakość wygenerowanego pliku: 

1:25 - wygenerowany zostanie plik w rozdzielczości 10000 x 10000 pikseli, 

1:50 - wygenerowany zostanie plik w rozdzielczości 5000 x 5000 pikseli, 

1:100 - wygenerowany zostanie plik w rozdzielczości 2500 x 2500 pikseli, 

1:500 - wygenerowany zostanie plik w rozdzielczości 500 x 500 pikseli. 

EKSPORT WIDOKU W FORMACIE .PNG / .JPG 

Aby zapisać widok w formacie PNG należy, będąc w zakładce 2D/3D, w menu głównym kliknąć 
Projekt - Eksportuj widok - Jako plik PNG / Jako plik JPG.  

�  

Otwarte zostanie okno katalogu komputera, gdzie po wybraniu miejsca oraz nadaniu wybranej 
nazwy można zapisać plik w formacie PNG lub JPG. 

DRUKOWANIE 

W zakładce 2D kliknij Projekt - Drukuj oraz wybierz opcję dopasowania wydruku do strony (wydruk 
zawartości okna obszaru roboczego na dowolnie wybranym formacie papieru bez zachowania skali) 
lub własnego ustawienia skali wydruku (wydruk zawartości okna obszaru roboczego z zachowaniem 
skali). 
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�  

Po wybraniu odpowiedniej opcji drukowania zostanie otwarte okno Układu strony i po 
zatwierdzeniu ustawień, zostanie otwarte okno Drukowania. Zatwierdź drukowanie. 

EKSPORT WIDOKU W FORMACIE .PNG  

Aby zapisać projekt w formacie PDF na komputerze z systemem Windows, należy najpierw 
zainstalować bezpłatny program „PDF Creator”.  

W zakładce 2D kliknij Projekt - Drukuj oraz wybierz opcję dopasowania wydruku do strony lub 
własnego ustawienia skali wydruku. 

�  

Zostanie otwarte okno układu strony i po zatwierdzeniu ustawień, zostanie otwarte okno 
Drukowania. W dolnej jego części, po rozwinięciu listy PDF należy wybrać opcję Zachowaj jako PDF. 

�  
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PUBLIKOWANIE PROJEKTU DO WERSJI 2.0 

Aby wczytać projekt w BETA wersji 2.0 niezbędne jest jego opublikowanie na serwerze 
gardenphilia.com w wersji 1.3. 

Kliknij w menu głównym Projekt - Publikuj online. 

�  

Powyższa procedura umożliwia opublikowanie projektu na serwerze gardenphilia.com tak, aby w 
kolejnym kroku można go było pobrać z serwera i wczytać do wersji BETA 2.0. 

Możliwość publikowania projektu do wersji 2.0 jest aktywna tylko dla użytkowników wersji 1.3 (nie 
dotyczy wersji 1.0). 
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PODKŁAD 

WCZYTANIE PODKŁADU 

Aby wczytać podkład należy, będąc w zakładce 2D, w menu głównym kliknąć Podkład - Wczytaj 
podkład. 

�  

Następnie należy wybrać odpowiedni plik z katalogu komputera. Po wczytaniu podkładu w 
programie otworzy się formularz Ustawienia wczytanego podkładu.  

Program umożliwia wczytanie pliku w formacie JPG, GIF i PNG w rozdzielczości maksymalnie 8000 x 
8000 pikseli (wymaga to min. 1 GB pamięci dodatkowo poza minimalnymi wymaganiami, czyli w 
sumie ok 2 GB). Standardowo, wystarczającą  rozdzielczością jest ok.  2000 x 2000 pikseli. 

USTAWIENIA PODKŁADU 

Aby otworzyć formularz ustawień podkładu należy, będąc w zakładce 2D, w menu głównym kliknąć 
Podkład - Ustawienia podkładu lub Projekt - Ustawienia - Ustawienia podkładu. 

�   �  

Aby ustawić skalę podkładu w programie wymagane są dwa parametry: skala oryginalnego pliku 
oraz rozdzielczość pliku w DPI (punktach na cal, bądź w punktach na cm, np. 300 DPI).  

Rozdzielczość DPI można sprawdzić w dowolnym programie graficznym, a skalę dopasować 
wybierając inne ustawienia i sprawdzając rzeczywiste rozmiary podkładu w metrach. 
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�  

Po wprowadzeniu skali oryginalnego pliku oraz rozdzielczości pliku w DPI należy nacisnąć 
przycisk Dopasuj obszar roboczy. Obszar roboczy zostanie dopasowany do podkładu z dokładnością 
do 2 miejsc po przecinku, np. 14.64 m. Przy prawidłowym podaniu wartości, rzeczywiste rozmiary 
powinny się zgadzać  z dokładnością do 0,01. 

Obszar roboczy może mieć inny rozmiar niż podkład, ale zmian powinno się dokonać dopiero po 
kliknięciu przycisku Dopasuj obszar roboczy. Zmiany ręcznej można dokonać z dokładnością do 1 m 
- jest to tylko obszar, na którym wyświetlana jest siatka w celu pomocniczym, i nie ma nic 
wspólnego z podkładem (może być większy lub mniejszy).  
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USTAWIENIA PROJEKTU I ARKUSZA 

USTAWIENIA PROJEKTU (OBSZARU ROBOCZEGO) 

Aby zdefiniować obszar roboczy projektu należy, będąc w zakładce 2D, w menu głównym kliknąć 
Projekt - Ustawienia - Ustawienia projektu. 

�  

Zostanie otwarty formularz ustawień parametrów obszaru roboczego, gdzie można jego parametry: 

- wymiary projektowanego terenu (długość i szerokość w metrach) – maksymalny obszar możliwy 
do zaprojektowania w programie to 1 km2 (czyli 1000 m x 1000 m), 

- skalę projektu, 

- parametry siatki (siatka wyznacza granice obszaru roboczego): odstęp między liniami siatki (w 
metrach), częstotliwość wystąpienia linii pogrubionej oraz widoczność siatki (w procentach). 

�  

Przycisk Zamknij przenosi do zakładki 2D gdzie jest ustawiony zdefiniowany wcześniej obszar 
roboczy. 
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USTAWIENIA PARAMETRÓW ARKUSZA 

Aby zdefiniować obszar roboczy projektu należy, będąc w zakładce 2D/3D/ARKUSZ, w menu 
głównym kliknąć Projekt - Ustawienia - Ustawienia arkusza. 

�  

�  

Na formularzu użytkownik może zdefiniować opcje arkusza projektu, na którym później jest 
prezentowany projekt po wydruku. Arkusz może zawierać rzut z góry oraz/lub widok 3D.  

Można ustawić następujące parametry arkusza: 

- format arkusza wybierany z rozwijanej listy, 

- orientację arkusza (pion lub poziom), 

- wymiary arkusza (długość i szerokość w milimetrach), 

- widoczność ramki wokół arkusza, 

- tytuł projektu, 

- autora projektu. 

Przycisk Zamknij przenosi do zakładki 2D. 
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USTAWIENIA KOMPOZYCJI ARKUSZA 

Aby ustawić kompozycję widoków arkusza projektu należy przejść do zakładki ARKUSZ. Zawiera 
ona zestawienie widoków projektu: rzut z góry i widok 3D oraz tytuł projektu. 

�  

Wielkość każdego z tych widoków można dostosować do własnych potrzeb za pomocą rolki 
przewijania myszy umożliwiającej przybliżanie i oddalanie.  

Poszczególne widoki można również modyfikować zmieniając im wymiary zewnętrzne okna, w 
którym są wyświetlane. W tym celu należy kliknąć myszką w prawy dolny róg widoku i przesuwając 
można ustawić żądany wymiar.  

Kompozycję arkusza można modyfikować także przesuwając lub nakładając na siebie wybrane 
widoki. W tym celu należy trzymając myszą za krawędź okna widoku przesunąć go. 

Można też zmienić tytuł arkusza. Należy kliknąć na miejsce tytułu i wpisać żądany tekst. 
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USTAWIENIA SIATKI 

Na PASKU USTAWIEŃ WIDOKU znajdują się ikony umożliwiające ustawienie przyciągania do siatki 
oraz siatki. 

�  

SIATKA 

Aby włączyć siatkę w obszarze roboczym należy będąc w zakładce 2D, na PASKU USTAWIEŃ 
WIDOKU, kliknąć ikonę siatki (zaznaczona ikona jest podświetlona na biało) i ustawić odległość 
pomiędzy liniami siatki. Wartość jest zatwierdzana kliknięciem Enter. 

�  

Linie siatki są domyślnie ustawione co 1 metr, natomiast pogrubienie linii siatki występuje co 5 
metrów. Linie siatki można ustawić maksymalnie w odległości 10 metrów od siebie. 

PRZYCIĄGANIE DO SIATKI 

Aby włączyć przyciąganie do siatki w obszarze roboczym należy będąc w zakładce 2D, na PASKU 
USTAWIEŃ WIDOKU, najpierw włączyć siatkę a następnie kliknąć ikonę przyciągania do siatki 
(zaznaczona ikona jest podświetlona na biało) i ustawić zakres przyciągania. Wartość jest 
zatwierdzana kliknięciem Enter. 

�  

Przyciąganie do siatki jest domyślnie ustawione co 1 metr i można je ustawić maksymalnie co 10 
metrów. 
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TŁO I TEREN 

WCZYTANIE TŁA 

Aby wczytać tło należy, będąc w zakładce 3D, w menu głównym kliknąć Podkład - Wczytaj tło. 

�  

Następnie należy wybrać odpowiedni plik z katalogu komputera. Program umożliwia wczytanie pliku 
w formacie JPG, GIF lub PNG. 

Poniżej - przykład widoku projektu z wczytanym tłem gdzie kamera ustawiona jest na wysokości 
oczu obserwatora - uzyskany został widok z boku ogrodu. 

�  

USTAWIENIA  WIDOCZNOŚCI TŁA 

Wczytane tło lub tło domyślne programu można modyfikować ustalając dla niego dowolną 
widoczność. W tym celu należy, będąc w zakładce 3D, użyć suwaka widoczności (zaznaczony na 
czerwono). 

�  
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WCZYTANIE PLIKU TERENU 

Aby wczytać teren należy, będąc w zakładce 2D, w menu głównym kliknąć Podkład - Wczytaj teren. 

�  

Następnie należy wybrać odpowiedni plik z katalogu komputera. Program umożliwia wczytanie pliku 
w formacie JPG, GIF lub PNG. 

PRZYGOTOWANIE PLIKU UKSZTAŁTOWANIA TERENU 

Plik, który umożliwi wizualizację ukształtowania terenu musi być przygotowany w zewnętrznym 
programie graficznym. 

W tym celu należy odpowiedni dla projektu format papieru oznaczyć odcieniami szarości. 
Poszczególne odcienie szarości (ciemne - wykopy,  jasne - nasypy) odpowiadają wysokości - jak w 
mapie warstwicowej.  

Jest 256 odcieni szarości, każdy odcień szarości to 4 cm wysokości w programie. Kolor czarny to 
odcień szarości 0 (zero) - czyli wysokość 0 (zero). Kolor biały to odcień szarości 255 - czyli wysokość 
10,24 m. 

Warto użyć funkcji „rozmycia” pomiędzy odcieniami szarości, to pozwoli na łagodne przejścia zmian 
wysokości w wizualizacji ukształtowania terenu w programie. 

Przykład pliku przygotowanego w odcieniach szarości. 

�  
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BIBLIOTEKA ROŚLIN 

Część dotycząca biblioteki roślin w programie znajduje się po prawej części interfejsu zakładki 2D i 
zawiera: 

- wyszukiwanie, 

- okno podglądu rośliny lub okno podglądu projektu w zależności od zakładki, 

- panel filtrowania roślin, 

- listę roślin, 

- zakładki szkółek roślin. 

�  

WYSZUKIWANIE ROŚLIN 

Aby wyszukać żądaną roślinę w bibliotece roślin programu należy w pole wyszukiwania wpisać pełną 
nazwę, nazwę rodzajową, pierwszy człon lub pierwszą literę nazwy łacińskiej rośliny (wielkość liter 
nie ma znaczenia) i kliknąć Enter na klawiaturze lub przycisk SZUKAJ. 

Wyszukana roślina lub rośliny zostaną pokazane  poniżej w części listy roślin. 

�  

Aby powrócić do pełnej biblioteki roślin należy kliknąć myszą na pole wyszukiwania, wyczyścić jego 
zawartość i kliknąć Enter na klawiaturze lub przycisk SZUKAJ. 
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FILTROWANIE BIBLIOTEKI ROŚLIN 

Program umożliwia precyzyjne wyszukiwanie roślin zawężając listę roślin w odpowiedzi na 
ustawione kryteria użytkownika.  

Aby użyć filtru wyszukiwania roślin należy przejść do zakładki BAZA i skorzystać z panelu FILTR 
WYSZUKIWANIA ROŚLIN.  

�  

Kryteria dotyczą: wysokości roślin, pH maksymalnego i minimalnego gleby dla danej rośliny, 
wilgotności maksymalnej i minimalnej odpowiedniej dla danej rośliny oraz nasłonecznienia 
maksymalnego i minimalnego, w jakim roślina jest w stanie przeżyć. 

PODGLĄD ROŚLINY 

Okno podglądu rośliny znajduje się poniżej pola wyszukiwania i dotyczy zakładek: ARKUSZ, 3D, 
KOSZTY i BAZA. Po zaznaczeniu rośliny na liście roślin w bibliotece umożliwia obejrzenie w 
powiększeniu tekstury rośliny. 

�  

WSTAWIANIE ROŚLINY DO PROJEKTU 

Aby wstawić roślinę do projektu należy będąc w zakładce 2D kliknąć wybraną roślinę w OKNIE 
BIBLIOTEKI ROŚLIN i przeciągnąć ją na projekt.  

Koniec strzałki myszki określa miejsce środka wstawianej rośliny (po najechaniu na roślinę myszą 
widać czerwony krzyżyk oznaczający środek rośliny). Roślina wstawiona do projektu uzyskuje 
przypisaną przez program domyślnie teksturę widoku 2D oraz 3D. Po wstawieniu rośliny do projektu 
w rzucie z góry, użytkownik w tym samym czasie może obejrzeć efekt w oknie PODGLĄD WIDOKU 
3D. 
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 OZNACZENIE ROŚLINY JAKO ISTNIEJĄCEJ 

Roślinę można oznaczyć jako istniejącą. W tym celu, należy będąc w zakładce 2D w trybie EDYCJA, 
kliknąć wybraną roślinę na projekcie (zaznaczona roślina zostanie podświetlona na czerwono). Na 
PASKU WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTU należy zaznaczyć pole istniejąca a następnie wpisać rozmiar 
rośliny (szerokość oraz wysokość w metrach). Są to wymiary początkowe przy ustawieniu suwaka 
symulacji wzrostu na wiek „0” lat. 

�   

Dla takiej rośliny można również ustalić wysokość oraz średnicę jakie użytkownik chce aby roślina 
osiągnęła maksymalnie.  

W tym celu w polach sz. i wys. należy wpisać żądane wymiary (w metrach) odejmując wartość 
wpisaną w polach rozmiaru początkowego rośliny istniejącej. Symulacja wzrostu roślin w projekcie 
uwzględni wprowadzone zmiany. 

�  

ROŚLINY PROJEKTOWANE NA RÓŻNYCH WYSOKOŚCIACH 

Aby umieścić roślinę na dowolnie ustalonej wysokości np. na tarasie, na murku itp. należy będąc w 
zakładce 2D w trybie EDYCJA, kliknąć wybraną roślinę na projekcie (zaznaczona roślina zostanie 
podświetlona na czerwono). Następnie na PASKU WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTU, w polu z (podnoszenie 
elementów) należy wprowadzić żądaną wartość jako odległość rośliny od poziomu „0” projektu. 

Parametr ten jest wpisywany w metrach (liczba do dwóch miejsc po przecinku). Wartość należy 
zatwierdzić kliknięciem Enter lub kliknięciem w pole innego parametru. 

�  

ETYKIETA DLA POJEDYNCZEJ ROŚLINY 

Aby nadać wybranej roślinie etykietę, należy będąc w zakładce 2D, kliknąć daną roślinę (zaznaczona 
roślina zostanie podświetlona na czerwono) a następnie na PASKU WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTU 
zaznaczyć pole pokaż etykietę.  
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!  

Etykieta zostanie wyświetlona tylko przy tej roślinie. Klikając na etykietę można ją przesunąć w 
dowolne miejsce. 

ETYKIETY DLA WSZYSTKICH ROŚLINY 

Aby nadać etykiety dla wszystkich roślin, należy będąc w zakładce 2D, na PASKU USTAWIEŃ 
WIDOKU kliknąć wybrany rodzaj/e etykiety. 

!  

ŁAC - oznacza etykietę z nazwą łacińską rośliny. 

POL - oznacza etykietę z nazwą polską rośliny. 

Lp - oznacza etykietę z liczbą porządkową rośliny (jest to ta sama liczba co w zestawieniu 
roślinności z projektu). 

R. - oznacza etykietę z rozstawem roślin (funkcja nieaktywna). 

Etykieta zostanie wyświetlona przy wszystkich roślinach. Możliwe jest ustawienie kilku etykiet 
naraz. Klikając na etykietę można ją przesunąć w dowolne miejsce.  

USTAWIENIE WIELKOŚCI CZCIONKI ETYKIET ROŚLIN 

Aby ustawić odpowiednią wielkość czcionki etykiet roślin, należy będąc w zakładce 2D, na PASKU 
USTAWIEŃ WIDOKU kliknąć wybrany rodzaj/e etykiety, a następnie za pomocą strzałek lub 
wpisując i zatwierdzając Enter wybrać żądaną wielkość etykiety. 

!  

TWORZENIE LISTY ROŚLIN 

Zestawienie roślin z projektu jest tworzone przez program automatycznie.  
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Wszystkie rośliny pokazane na liście są ustawione w kolejności ich dodawania do projektu. Lista 
prezentowana jest w module ELEMENTY PROJEKTU oraz w zakładce KOSZTY w części 
Zestawienie roślin. 

!   

Każdą nazwę rośliny można edytować (będąc w zakładce KOSZTY w części Zestawienie roślin) 
klikając na wybraną pozycję i wpisując nazwę własną. Zmiana nazwy rośliny powoduje 
automatyczną zmianę nazwy wszystkich roślin przyporządkowanych do danej pozycji z listy.  

Listę roślin można wyeksportować do pliku csv, który następnie można edytować w programie MS 
Excel. 

Zakładka KOSZTY - Zestawienie roślin. 

!  
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TRYBY PRACY 

RYSOWANIE 

Tryb RYSOWANIE umożliwia rysowanie obiektów oraz wstawianie roślin po uprzednim wybraniu 
rodzaju warstwy (Budynki, Żywopłoty, Trawniki). 

Aby rozpocząć rysowanie w programie należy, będąc w zakładce 2D, wybrać tryb RYSOWANIE. 
Następnie, spośród dostępnych ikon rysowania, należy wybrać ikonę żądanej warstwy: Budynki, 
Żywopłoty, Trawniki (za pomocą warstwy Trawniki rysowane są w programie również nawierzchnie i 
woda).  

�  

Po zaznaczeniu odpowiedniej ikony zostaje rozwinięta paleta narzędzi symbolizujących daną 
warstwę i umożliwiająca rysowanie różnych typów kształtów przypisanych dla danej warstwy. 
Kliknięcie wybranego kształtu umożliwia rozpoczęcie rysowania w oknie obszaru roboczego. 

EDYCJA 

Tryb EDYCJA umożliwia zmiany właściwości obiektów oraz ich przesuwanie.  

Aby przejść do trybu edycji należy, będąc w zakładce 2D, wybrać tryb EDYCJA. Od tego momentu 
można po zaznaczeniu wybranego elementu lub rośliny w projekcie zdefiniować ich parametry lub 
zmienić pozycję. 

!  

USUWANIE 

Aby usunąć obiekt (bryłę, żywopłot, powierzchnię lub roślinę) w programie należy, będąc w zakładce 
2D wybrać tryb EDYCJA, zaznaczyć wybrany do usunięcia obiekt i kliknąć na klawiaturze Delete lub 
Backspace. Obiekt zostanie usunięty z projektu. 
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PROJEKT WYKONAWCZY 

PROJEKT TECHNICZNY 

Aby zamienić wygląd projektu w rzucie z góry z koncepcyjnego na techniczny należy, będąc w 
zakładce 2D, kliknąć ikonę  Projektu technicznego znajdującą się na PASKU USTAWIEŃ WIDOKU.  

�  �  

WYMIAROWANIE 

Aby rozpocząć wymiarowanie należy, będąc w zakładce 2D, kliknąć ikonę Projekt techniczny, 
następnie wybrać tryb RYSOWANIE i kliknąć ikonę Wymiarowanie.  

�  �  

Kolejnym krokiem jest zaznaczenie punktu początkowego mierzonego obiektu oraz jego punktu 
końcowego i dokonanie wymiarowania w wybranym przez użytkownika kierunku i płaszczyźnie 
(pion, poziom lub skos). 

�  

�29



ZMIANY WIDOKU OBSZARU ROBOCZEGO 

POWIĘKSZANIE PROJEKTU 

Na pasku narzędzi Zmian widoku można użyć suwaka powiększającego (powiększanie rozpocznie się 
w lewym górnym rogu obszaru roboczego) a informacja o wielkości powiększenia w % pojawi się nad 
suwakiem. 

�  

Innym sposobem jest skorzystanie z listy rozwijanej, na której użytkownik może wybrać 
zdefiniowaną wielkość procentową projektu. Aby rozwinąć listę należy kliknąć na strzałkę, a 
następnie wystarczy wybrać żądaną wielkość powiększenia. 

�  

PRZESUWANIE PROJEKTU 

Aby przesunąć powiększony obszar roboczy na wybraną część projektu należy użyć suwaków 
znajdujących się po prawej stronie i na dole okna obszaru projektowania. 

DOPASOWANIE PROJEKTU DO OBSZARU ROBOCZEGO 

Aby dopasować projekt do obszaru roboczego należy na pasku narzędzi Zmian widoku kliknąć ikonę 
Dopasuj do ekranu (lupa w żółtym kwadracie) a wielkość projektu zostanie automatycznie 
dopasowana do obszaru roboczego. 

�  
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RYSOWANIE 

Tryb RYSOWANIE umożliwia rysowanie obiektów oraz wstawianie roślin po uprzednim wybraniu 
rodzaju warstwy (Budynki, Żywopłoty, Trawniki). 

Aby rozpocząć rysowanie w programie należy, będąc w zakładce 2D, wybrać tryb RYSOWANIE. 
Spośród dostępnych ikon rysowania, należy wybrać ikonę żądanej warstwy: Budynki, Żywopłoty, 
Trawniki (za pomocą warstwy Trawniki rysowane są w programie również nawierzchnie i woda).  

�  

Po zaznaczeniu odpowiedniej ikony zostaje rozwinięta paleta narzędzi symbolizujących daną 
warstwę i umożliwiająca rysowanie różnych typów kształtów przypisanych dla danej warstwy. 
Kliknięcie wybranego kształtu umożliwia rozpoczęcie rysowania w oknie obszaru roboczego. 

RYSOWANIE BRYŁY 

Aby narysować bryłę należy będąc w zakładce 2D, uruchomić tryb RYSOWANIA, kliknąć ikonę 
warstwy Budynki, a z rozwiniętej palety narzędzi kliknąć ikonę rysowania Budynki. 

�  

Przed narysowaniem bryły można ustawić dla niej wysokość oraz nadać jej kolor, kolor krawędzi lub 
teksturę. Wymienione wyżej oraz inne parametry brył można również definiować podczas edycji 
tych elementów na PASKU WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTU. 

�  

Wartości wpisywane w pola ustawień parametrów obiektu zatwierdzane są w programie poprzez 
kliknięcie kursorem myszy na inny parametr (nawet jeśli nie jest on zmieniany) lub na pole obszaru 
roboczego poza narysowanymi obiektami (w pole siatki). 

RYSOWANIE ŻYWOPŁOTU 

Aby narysować żywopłot należy będąc w zakładce 2D, uruchomić tryb RYSOWANIA, kliknąć ikonę 
warstwy Żywopłoty, a z rozwiniętej palety narzędzi kliknąć ikonę rysowania Żywopłoty. 
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�  

Żywopłot formowany można narysować jako dowolny kształt otwarty lub zamknięty za pomocą 
wstawiania kolejnych punktów tego żywopłotu. Koniec rysowania należy zatwierdzić podwójnym 
kliknięciem myszy. Żywopłot można zamknąć klikając blisko punktu początkowego i w trybie edycji 
połączyć punkt początkowy i końcowy. 

Przed narysowaniem żywopłotu można ustawić dla niego wysokość i szerokość (w metrach) oraz 
teksturę. Wymienione wyżej oraz inne parametry żywopłotu można również definiować podczas 
edycji tych elementów na PASKU WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTU. 

�  

Wartości wpisywane w pola ustawień parametrów obiektu zatwierdzane są w programie poprzez 
kliknięcie kursorem myszy na inny parametr (nawet jeśli nie jest on zmieniany) lub na pole obszaru 
roboczego poza narysowanymi obiektami (w pole siatki). 

RYSOWANIE TRAWNIKA I NAWIERZCHNI 

Aby narysować trawnik lub nawierzchnię należy będąc w zakładce 2D, uruchomić tryb 
RYSOWANIA, kliknąć ikonę warstwy Trawniki, a z rozwiniętej palety narzędzi kliknąć ikonę 
wybranego trybu rysowania Trawniki. 

�  

Trawnik lub nawierzchnię można narysować na cztery sposoby: kształt zamknięty czworokąta, 
kształt zamknięty elipsy, dowolny kształt zamknięty rysowany polilinią ciągłą, dowolny kształt 
zamknięty rysowany za pomocą punktów i zatwierdzany podwójnym kliknięciem. 

Przed narysowaniem trawnika lub nawierzchni można ustawić stopień zaokrąglenia kątów tej 
powierzchni. W tym celu, po wybraniu odpowiedniego narzędzia rysowania, na PASKU 
WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTU, należy wpisać w pole wygładzenie krzywej odpowiednią wartość 
zaokrąglenia, a następnie rozpocząć rysowanie. Promień zaokrąglenia można ustawić w wartościach 
0-200 cm, co oznacza, że  np. wartość 100 = 1 m promienia wygładzenia krzywej. 
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�  

Przed narysowaniem trawnika lub nawierzchni można również nadać tej powierzchni kolor, kolor 
krawędzi lub teksturę. Wymienione wyżej oraz inne parametry trawnika lub nawierzchni można 
również definiować podczas edycji tych elementów na PASKU WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTU. 

�  

Wartości wpisywane w pola ustawień parametrów obiektu zatwierdzane są w programie poprzez 
kliknięcie kursorem myszy na inny parametr (nawet jeśli nie jest on zmieniany) lub na pole obszaru 
roboczego poza narysowanymi obiektami (w pole siatki). 

RYSOWANIE MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Małą architekturę w projekcie najłatwiej tworzyć za pomocą połączenia narzędzi Żywopłoty oraz 
Budynki.  

Elementy pionowe ciągłe (np. boki schodów, ściany altan itp.) można rysować za pomocą narzędzia 
Żywopłoty, nadając im odpowiednie parametry szerokości, wysokości i nadając wybraną teksturę. 

Elementy pionowe ażurowe (np. słupy pergoli lub altan) oraz elementy poziome na różnych 
wysokościach (np. dachy altan, budynków, belki poziome lub stopnie schodów i tarasów) można 
rysować za pomocą narzędzia Budynki, nadając im odpowiednie parametry podczas rysowania lub 
podczas edycji tych elementów (w tym przypadku ustawiając wysokość położenia bryły umożliwia 
zaprojektowanie dowolnych elementów małej architektury). 

�               �  

Przykład drewnianej werandy narysowanej w programie. 
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EDYCJA OBIEKTÓW 

Aby móc definiować parametry obiektów należy będąc w zakładce 2D, uruchomić tryb EDYCJI i 
zaznaczyć wybrany element. Na pasku właściwości obiektu zostaną wyświetlone wszystkie 
parametry zaznaczonego obiektu. Wymiary, których wartość zawiera liczby po przecinku należy 
wpisywać z „kropką” zamiast „przecinka”. 

USUWANIE ELEMENTÓW 

Aby usunąć element należy będąc w zakładce 2D, uruchomić tryb EDYCJI i kliknąć wybrany element 
w obszarze roboczym lub na liście elementów projektu (zaznaczony element zostanie podświetlony). 
Następnie kliknąć Delete lub Backspace. 

ZMIANA POŁOŻENIA ELEMENTÓW 

Aby zmienić położenie bryły należy będąc w zakładce 2D, uruchomić tryb EDYCJI i kliknąć wybrany 
element w obszarze roboczym lub na liście elementów projektu (zaznaczony element zostanie 
podświetlony). Następnie na PASKU WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTU można zmienić wartości pól: x, y 
(liczba do dwóch miejsc po przecinku).  

Położenie x i y jest liczone w metrach od lewego górnego rogu obszaru projektowania. Wartości są 
zatwierdzane kliknięciem Enter lub kliknięciem w pole innego parametru. 

�  

Parametr z (podnoszenie elementu od poziomu „0” projektu) można zmienić będąc w trybie EDYCJI i 
klikając wybrany element w obszarze roboczym a następnie wpisując wartość w polu z (liczba do 
dwóch miejsc po przecinku). Położenie z jest liczone w metrach. Wartość jest zatwierdzana 
kliknięciem Enter lub kliknięciem w pole innego parametru. 

ZMIANA WIDOCZNOŚCI ELEMENTU 

Zmiana widoczności dotyczy: pliku podkładu, bryły, żywopłotu, trawnika i nawierzchni oraz roślin. 

�  

Aby zmienić widoczność elementu należy będąc w zakładce 2D, uruchomić tryb EDYCJI i kliknąć 
wybrany element w obszarze roboczym lub na liście elementów projektu (zaznaczony element 
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zostanie podświetlony). Następnie na PASKU WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTU można zmienić wartość 
pola widoczność. 

ZMIANA NAZWY ROŚLINY 

Aby zmienić nazwę rośliny należy, będąc w zakładce KOSZTY, kliknąć Zestawienie roślin a następnie 
wybierając odpowiednią roślinę z listy poniżej zmienić jej nazwę. 

Zmiana nazwy rośl iny powoduje automatyczną zmianę nazwy wszystkich rośl in 
przyporządkowanych do danej pozycji z listy i widoczna jest na etykiecie roślin oraz na liście 
elementów projektu w katalogu Rośliny. 

�  

ZMIANA NAZWY POWIERZCHNI 

Aby zmienić nazwę trawnika lub nawierzchni należy, będąc w zakładce KOSZTY, kliknąć Zestawienie 
nawierzchni a następnie wybierając odpowiednią powierzchnię z listy poniżej zmienić jej nazwę. 

Zmiana nazwy powierzchni powoduje automatyczną zmianę nazwy wszystkich powierzchni 
przyporządkowanych do danej pozycji z listy i widoczna jest na liście elementów projektu w katalogu 
Trawniki. 

�  

ZMIANA WYMIARÓW BRYŁY 

Aby zmienić wymiary bryły należy będąc w zakładce 2D, uruchomić tryb EDYCJI i kliknąć wybraną 
bryłę w obszarze roboczym (zaznaczony element zostanie podświetlony). Następnie na PASKU 
WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTU można zmienić wartości pól: dł, sz. i wys. Parametry te są wpisywane w 
metrach (liczba do dwóch miejsc po przecinku). Wartości są zatwierdzane kliknięciem Enter lub 
kliknięciem w pole innego parametru. 

�  
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ZMIANA WYMIARÓW ŻYWOPŁOTU 

Aby zmienić wymiary żywopłotu należy będąc w zakładce 2D, uruchomić tryb EDYCJI i kliknąć 
wybrany żywopłot w obszarze roboczym (zaznaczony element zostanie podświetlony). Następnie na 
PASKU WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTU można zmienić wartości pól: sz. i wys.  

Parametry te są wpisywane w metrach (liczba do dwóch miejsc po przecinku). Wartości są 
zatwierdzane kliknięciem Enter lub kliknięciem w pole innego parametru. 

�  

W trakcie edycji można dodawać dodatkowe punkty krzywej, z której obiekt został wykonany. W 
tym celu po zaznaczeniu obiektu należy zaznaczyć wybrany punkt (węzeł) na krzywej, a następnie 
kliknąć kursorem myszy na linii krzywej za zaznaczonym punktem (węzłem) - liczy się kierunek w 
jakim obiekt został narysowany. 

ZMIANA WYMIARÓW TRAWNIKA I NAWIERZCHNI 

Aby zmienić wymiary trawnika lub nawierzchni należy będąc w zakładce 2D, uruchomić tryb EDYCJI 
i kliknąć wybraną powierzchnię w obszarze roboczym (zaznaczony element zostanie podświetlony).  

Dla kształtu elipsy, na PASKU WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTU można zmienić wartości pól: dł. i sz.  
Parametry te są wpisywane w metrach (liczba do dwóch miejsc po przecinku). Wartości są 
zatwierdzane kliknięciem Enter lub kliknięciem w pole innego parametru. 

�  

Dla czworokąta regularnego, kształtu zamkniętego rysowanego polilinią ciągłą oraz kształtu 
zamkniętego rysowanego za pomocą punktów, po zaznaczeniu powierzchni, wymiary można zmienić 
klikając konkretny punkt polilinii lub krawędzi powierzchni i przesuwając go w żądane miejsce. 
Przeciągając wybrany węzeł można precyzyjnie dostosować kształt danej powierzchni do wymagań 
projektu. 

W trakcie edycji można dodawać dodatkowe punkty krzywej, z której powierzchnia został 
wykonana. W tym celu po zaznaczeniu powierzchni należy zaznaczyć wybrany punkt (węzeł) na 
krzywej, a następnie kliknąć kursorem myszy na linii krzywej za zaznaczonym punktem (węzłem) - 
liczy się kierunek w jakim powierzchnia została narysowana. 
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ZMIANA KOLORU I TEKSTURY ELEMENTU 

Aby zmienić kolor lub teksturę elementu należy będąc w zakładce 2D, uruchomić tryb EDYCJI i 
kliknąć wybrany element w obszarze roboczym (zaznaczony element zostanie podświetlony). 
Następnie na PASKU WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTU należy z listy rozwijanej wybrać żądany kolor lub 
teksturę i kliknąć w nią. 

�  

Dla żywopłotu nie ma możliwości nadania koloru. 
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WIZUALIZACJA PROJEKTU 

USTAWIENIE WIDOKU 3D 

Ustawienia widoku 3D projektu dotyczą zakładki 3D.  

Widok 3D można przybliżać i oddalać (za pomocą rolki przewijania myszy) oraz obracać (za pomocą 
przesuwania myszy na boki). Ustawienie wysokości kamery odbywa się poprzez poruszanie myszą w 
różnych kierunkach. 

�  

PRZEKROJE 

Program umożliwia wykonanie przekroju jako widoku z boku projektowanego terenu w dowolnym 
położeniu. 

Aby uzyskać widok z boku ogrodu należy ustawić kamerę maksymalnie na dole oraz oddalić widok 
ogrodu. 

�  

Widok z boku ogrodu z wczytanym zdjęciem jako tło projektu. 
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SYMULACJA WZROSTU  

Aby przeprowadzić symulację wzrostu roślin w projekcie, należy będąc w zakładce 2D lub 3D, na 
PASKU USTAWIEŃ WIDOKU użyć suwaka symulacji wzrostu. 

�  

Symulacja wzrostu obejmuje okres 50 lat i jest dostępna zarówno dla rzutu z góry oraz dla widoku 
3D. 

ZAMGLENIE ROŚLIN 

Aby ustawić zamglenie roślin w projekcie, należy będąc w zakładce 3D, na PASKU USTAWIEŃ 
WIDOKU użyć dolnego suwaka zamglenie. 

�  

ZAMGLENIE TŁA 

Aby ustawić zamglenie tła w projekcie, należy będąc w zakładce 3D, na PASKU USTAWIEŃ 
WIDOKU użyć górnego suwaka zamglenie. 

�  
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BAZA 

Informacje wyświetlane w bazie produktów nie są edytowalne dla użytkownika. 

BAZA ROŚLIN PROGRAMU 

Aby przeglądać bazę roślin programu należy będąc w zakładce BAZA kliknąć Baza roślin. 

Baza roślin zawiera tabelę z listą roślin dostępnych w programie, dzięki której można zapoznać się z 
podstawowymi informacjami o danej roślinie.  

Aby wyszukać żądaną roślinę należy w pole wyszukiwania wpisać nazwę rośliny/rodzaju lub jej część 
i kliknąć Enter  lub przycisk SZUKAJ.  

�  

BAZA PRODUKTÓW PRODUCENTÓW 

Aby przeglądać bazy produktów producentów podłączonych do programu należy będąc w zakładce 
BAZA kliknąć Baza produktów. 

�  

Baza zawiera listę produktów dostępnych w programie, z której można korzystać przy wykonywaniu 
i sporządzaniu kosztów projektu. Dodatkowo po kliknięciu na wybrany produkt, nad tabelą pojawi 
się pełna nazwa produktu wraz z dodatkowymi informacjami a w oknie podglądu pojawi się zdjęcie 
produktu. 
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�  

BAZA OFERTY ROŚLIN SZKÓŁKI 

Aby przeglądać bazy oferty roślin szkółek podłączonych do programu należy będąc w zakładce 
BAZA kliknąć Baza produktów. 

�  

Następnie, po wyświetleniu tabeli z bazą produktów należy kliknąć Oferty roślin. 

Baza z ofertą roślin szkółek zawiera listę roślin dostępnych w ofercie danej szkółki, z której można 
korzystać przy wykonywaniu i sporządzaniu kosztów projektu.  

Korzystanie ze szczegółowej oferty roślin w różnych wymiarach i pojemnikach umożliwia precyzyjne 
i automatyczne przygotowanie zestawienia listy roślin, które może być podstawą wykonania wyceny 
w szkółce. 

�  
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KOSZTY 

KOSZTY WYKONANIA TRAWNIKA I NAWIERZCHNI 

Aby obliczyć koszty wykonania trawników i nawierzchni projektu, należy będąc w zakładce KOSZTY, 
kliknąć Zestawienie nawierzchni. 

�  

Zestawienie nawierzchni zawiera zestawienie wszystkich zaprojektowanych trawników i 
powierzchni w projekcie oraz moduł umożliwiający kosztorysowanie realizacji danego trawnika. 

�  

Dla każdej nawierzchni i trawnika program liczy powierzchnię w metrach kwadratowych. Po 
wyborze rodzaju nawozu, mieszanki traw oraz kosztów pozostałych (dojazd, opłacenie pracownika) 
użytkownik otrzymuje informację o cenie 1 m2 realizacji danej powierzchni.  

Każdą nazwę zaprojektowanej powierzchni można edytować w zależności od potrzeb projektanta 
klikając na nią myszą i wpisując własną nazwę. Zmiana nazwy powierzchni powoduje automatyczną 
zmianę nazwy wszystkich powierzchni przyporządkowanych do danej pozycji z listy. 

KOSZTY ROŚLIN 

Aby obliczyć koszty wykonania trawników i nawierzchni projektu, należy będąc w zakładce KOSZTY, 
kliknąć Zestawienie roślin. 
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�  

Zestawienie roślin zawiera zestawienie wszystkich zaprojektowanych roślin w projekcie wraz z 
informacjami o rozmiarze, pojemniku, ilości, cenie jednostkowej i koszcie wszystkich roślin danego 
gatunku czy odmiany. 

Jeśli użytkownik korzysta z oferty podłączonej do programu szkółki, zestawienie zawiera wszystkie 
informacje  o roślinie dostarczane przez szkółkę.  

Cenę rośliny można wpisać poprzez kliknięcie w pole ceny a następnie wpisanie jej z klawiatury.  

�  

Każdą nazwę rośliny można edytować klikając na wybraną pozycję i wpisując nazwę własną. Zmiana 
nazwy rośliny powoduje automatyczną zmianę nazwy wszystkich roślin przyporządkowanych do 
danej pozycji z listy. Listę roślin można wyeksportować do pliku csv, który następnie można 
edytować w programie MS Excel.
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