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Rozdział 1: Wprowadzenie do HD
Program HD został zaprojektowany i stworzony do wsparcia wszystkich funkcji 
wymaganych do stworzenia rysunków z miejsca zdarzenia oraz scen 
środowiskowych w 3D, wykonania obliczeń rekonstrukcyjnych wypadków, 
generowania animacji 3D oraz innych funkcji integralnych w komputerowej 
analizie incydentów. Oprogramowanie to zostało zaprojektowane, aby być 
intuicyjnym, łatwym do opanowania i łatwym do nauczenia innych. Nasi 
inżynierowie oprogramowania pracowali żeby zmienić skomplikowane 
i czasochłonne operacje w płynne i szybkie procesy w HD.

Niniejszy dokument zawiera wszystkie ogólne oraz szczegółowe informacje, 
które są wymagane podczas korzystania z programu HD. W przypadku 
niejasności lub dalszych pytań dotyczących przedstawionych tu procedur 
prosimy o kontakt z przedstawicielem obsługi klienta poprzez Telefon, Faks lub 
E-Mail. Patrz „Pomoc techniczna” na stronie 1. Dostęp do aplikacji obsługi 
klienta i szkoleń grupowych można uzyskać, kontaktując się za pomocą 
poniższych adresów e-mail:

• support@faro.com
• applications@faro.com
• training@faro.com

Aby móc przeszukiwać bazę wsparcia technicznego, należy odwiedzić stronę 
poświęconą obsłudze klientów FARO pod adresem www.faro.com, która jest 
dostępna 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Poniżej przedstawiono niektóre konwencje wizualne i typograficzne 
wykorzystywane w każdej sekcji.

Wszystko wielkimi 
literami

W ten sposób pisane są nazwy ścieżek, nazwy menu, 
przycisków, kart i klawiszy, a także akronimy oraz 
tryby. Przykład: „Kliknij przycisk ZAPISZ”.

Tekst pisany 
czcionką o stałej 
szerokości

Wskazuje znaki alfanumeryczne lub wartości 
wprowadzane w polu na ekranie. Przykład: 
„Wpisz 0,005 jako wartość ustawienia tolerancji”.

pogrubienie Wszystko, co musi zostać wprowadzone dokładnie 
tak jak na klawiaturze. Przykład: „Wpisz a:install”.

KAPITALIKI Wskazują okna dialogowe, nazwy przycisków 
oraz nazwy okien. Przykład: „Aby zamknąć okno 
URZĄDZENIE, kliknij przycisk OK”.
1
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Niektóre terminy mogą być nowe. Ważne jest, aby przed przejściem dalej poznać 
ich znaczenie.

Ostrzeżenie
Napis OSTRZEŻENIE oznacza zagrożenie. Zwraca on uwagę na procedurę 
i praktykę użytkowania oraz podobne działania, które, jeżeli nie są przestrzegane 
lub właściwie wykonywane, mogą spowodować obrażenia lub śmierć. Nie 
kontynuuj działania po wystąpieniu napisu OSTRZEŻENIE, jeżeli wskazane 
warunki nie zostały w pełni zrozumiane i spełnione.

Przestroga
Napis PRZESTROGA oznacza zagrożenie. Zwraca on uwagę na procedurę 
i praktykę użytkowania oraz podobne działania, które, jeżeli nie są przestrzegane 
lub właściwie wykonywane, mogą spowodować zniszczenie produktu lub utratę 
ważnych danych. Nie kontynuuj działania po wystąpieniu napisu PRZESTROGA, 
jeżeli wskazane warunki nie zostały w pełni zrozumiane i spełnione.

digitalizować Oznacza rejestrowanie współrzędnych XYZ punktu lub 
położenia w przestrzeni trójwymiarowej (3D). Słowo 
„digitalizować” ma to samo znaczenie co termin 
mierzyć w odniesieniu do punktów.

wybrać lub zaznaczyć Wskazuje rozpoczęcie działania. Przykład: „Wybierz 
kolejno opcje Plik > WSTAW > CZĘŚCI CAD”.

kliknąć lewym 
przyciskiem, kliknąć 
prawym przyciskiem, 
kliknąć lub nacisnąć

Wskazuje, że trzeba nacisnąć i zwolnić odpowiedni 
przycisk myszy lub klawisz na klawiaturze. Używane 
także w odniesieniu do przycisków sprzętowych 
urządzenia. Przykład: „Po wybraniu pliku w oknie 
dialogowym OTWÓRZ PLIK kliknij przycisk OK, aby go 
otworzyć” lub „Aby anulować polecenie, w dowolnym 
momencie naciśnij przycisk ESC”.

przeciągnąć Wskazuje, że należy nacisnąć i przytrzymać lewy 
przycisk myszy oraz przesunąć jej wskaźnik. Aby 
zakończyć, zwolnij przycisk myszy. Słowo to jest 
często używane podczas zmiany rozmiaru okna lub 
paska narzędzi.
2
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Uwaga
Napis UWAGA oznacza dodatkowe informacje, które mogą pomóc Ci 
w użytkowaniu lub zrozumieniu urządzenia lub tematu. W szczególności są one 
używane w przypadkach, kiedy napisy OSTRZEŻENIE lub PRZESTROGA 
nie mają zastosowania. Nie są one związane z bezpieczeństwem i mogą być 
umieszczane zarówno przed, jak i po tekście, z którym są związane. 

Wymagania systemowe
Poniżej wymieniono zalecane wymagania sprzętowe i programowe dla programu 
HD.

Sprzęt
System operacyjny: 

• Windows 7/Windows 8, 32 bitowy lub 64 bitowy Procesor: Procesor 
serii Intel® Core™ i5/i7 lub inny równorzędny

Pamięć: 
• 4 GB+ System RAM

Przechowywanie: 
• 10 GB+ dostępnego miejsca na dysku do instalacji

Mysz: 
• Mysz z kółkiem

Karta graficzna/wideo: 
• Dedykowana karta graficzna wyższej klasy NVidia lub AMD

Na przykład:
AMD Radeon™ R9 270 / AMD Radeon™ HD 7850 / AMD Radeon™ R9 280 / 
NVIDIA® GeForce® GTX 760 / NVIDIA® GeForce® GTX 770

Karty graficzne w laptopach: NVIDIA® GeForce® GTX 760M or 770M / 
AMD Radeon™ HD 8870M

• XVID Codec (instalowane przez FARO Reality).

• DirectX 11 for Reality and Microsoft XNA 4.

• Microsoft .NET Framework 4.0.

PRZESTROGA: Zintegrowane karty graficzne firmy Intel oraz innych 
firm NIE są wspierane i nie umożliwią uruchomienia programu. W razie 
wątpliwości dotyczących karty graficznej lub komputera, prosimy 
o kontakt z przedstawicielem obsługi klienta poprzez Telefon, Faks lub 
E-Mail. Patrz „Pomoc techniczna” na stronie 1.
3
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UWAGA: Użytkownicy komputerów Mac spełniający inne wymagania 
i pracujący na Windows 7 poprzez Bootcamp mogą uruchomić 
program; jednakże systemy operacyjne Mac nie stanowią konfiguracji 
wspierającej, używać na własną odpowiedzialność.

Instalacja HD

Aby zainstalować HD 
Włóż płytę instalacyjną, wybierz produkt i postępuj zgodnie z instrukcjami 
na ekranie. Kreator instalacji poprowadzi cię przez instalację. Żeby zainstalować 
program musisz być administratorem lub mieć jego uprawnienia.

Licencja
Po okresie próbnym do korzystania z HD niezbędna jest licencja. 
4
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Rozdział 2: Przegląd 
HD jest oparty o intuicyjny interfejs użytkownika, który powinien być znajomy 
większości użytkowników. Ten rozdział opisuje komponenty interfejsu oraz 
podstawowy zapisywania, otwierania i tworzenia projektów.

Karta menu systemowego
Narzędzia są pogrupowane w kategorie łatwe do zapamiętania ze standardowym 
systemem kart. Kliknięcie w kartę sugerującą wybraną funkcję otwiera wstążkę 
przycisków z komendami łatwego dostępu do narzędzi.

   

Menu Plik
Menu Plik jest dostępne po kliknięciu Loga HD w lewym górnym rogu ekranu.     

Mini Menu (zawsze wyświetlone)
To menu jest zawsze wyświetlone nad wstążką, niezależnie od tego, która karta 
jest aktywna. Pozwala na wykonywanie ogólnych funkcji programu, zgodnie 
ze wskazaniami poniżej.  

1. Kamera: Kliknij, żeby zachować obraz widoczny na ekranie.

2. Obraz w obrazie: Robi zrzut bieżącego ekranu i umieszcza wynik na scenie.

3. Kopiuj: Kliknij, żeby zachować kopię widocznego ekranu w schowku 
Windows, żeby szybko skopiować i wkleić z HD do Worda, PowerPointa, itp.

4. Nowy projekt: Kliknij, żeby rozpocząć nowy projekt.

5. Zapisz: Kliknij, żeby zapisać bieżący projekt (patrz także: Autozapis 
w zakładce Preferencje w menu pliku).

6. Otwórz: Otwórz istniejący projekt.

7. Cofnij: Cofnij ostatnią operację - do 10 poprzednich operacji.
5
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Preferencje
Rozpocznij doświadczenie z HD ustawiając ogólne preferencje.

• Kliknij menu Plik, żeby otworzyć Preferencje i włączyć lub wyłączyć opcje.

• Jednostki, właściwości Auto-zapisu i inne opcje znajdują się w sekcji Ogólne.

• Kliknij IU (Interfejs Użytkownika), żeby wybrać ważne opcje. 

• Załaduj twoje logo, żeby dołączyć je do wszystkich raportów generowanych 
w HD.

• Ustaw preferencje swoich animacji.

UWAGA: Uważnie przeglądaj opcje i często sprawdzaj preferencje. Przykład: 
często zmieniaj Auto-zapisywanie.  
6
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Otwieranie, rozpoczynanie lub zapisywanie 
pliku projektu

Formularz szybkiego startu
Kiedy uruchomisz HD po raz pierwszy, pojawi się formularz szybkiego startu. 
Pozwala on na stworzenie nowego projektu, otwarcie ostatniego projektu, 
wyświetlenie plików pomocy lub odwiedzenie strony producenta.  

• Żeby dezaktywować formularz, zaznacz pole wyboru NIE POKAZUJ 
PONOWNIE.

• Uruchom ponownie formularz szybkiego startu z menu 
Preferencje.

Otwieranie nowego projektu 
HD uruchamia się z pustym projektem. Żeby otworzyć nowy projekt 
od wewnątrz, kliknij przycisk Nowy Projekt w Mini Menu.    

Zapisywanie pliku 
Kliknij Zapisz w Mini Menu i wprowadź nazwę pliku oraz miejsce zapisu. 
Domyślnie pliki będą zapisywane w folderze Sceny w lokalizacji FARO HD 
w folderze Dokumenty. 
7
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Wskazówki:
• Zapisuj ważne pliki projektowe pod dwiema różnymi nazwami. 

Zmieniaj plik zapisu każdego dnia lub co kilka zapisów. Pomoże 
to w zminimalizowaniu utraty danych w razie problemów z siecią 
elektryczną lub komputerem.

• HD Wykorzystuje funkcję auto-zapisu, ale rozsądnie jest często 
zapisywać pracę wykorzystując różne nazwy plików, korzystając 
z funkcji Zapisz jako. Auto-zapis, jeśli jest wybrany, może być 
ustawiony na odstępy 5, 10, 15, 30 lub 60 minutowe. 

Tworzenie nowego pliku 
Z Mini Menu wybierz Nowy projekt. 

UWAGA: Możesz być poproszony o zapisać bieżącego pliku przed 
otwarciem nowego projektu.

Otwieranie istniejącego pliku projektu 
Żeby w HD otworzyć zapisany wcześniej projekt, kliknij menu Plik i wybierz 
z listy ostatnich projektów lub przejrzyj lokalizację projektu. Otworzy się 
wybrany plik.

UWAGA: 

• Żeby otworzyć projekt HD, zawsze uruchamiaj HD i korzystaj 
z procedur opisanych powyżej.

• Domyślna lokalizacja zapisu w HD to folder HD 
w \Dokumenty\arasreality).

Funkcje systemu
Funkcje myszki
Użytkownicy przyzwyczajeni do nawigacji w widoku 2D korzystający z widoku 
3D lub rysunków w silniku CAD odkryją, że bardzo się od nich różni, 
ale przyjmą to z ulgą. Na ekranie nie ma żadnych strzałek do poruszania się 
po scenie; zamiast tego, wszystkie ruchy dokonuje się przyciskami myszy:

• Lewy przycisk myszy: Kliknij i przytrzymaj, żeby przesunąć 
na pozycję.

• Prawy przycisk myszy: Kliknij i przytrzymaj, żeby orbitować wokół 
pozycji kursora.

• Kółko myszy: Przewijaj, żeby przybliżyć lub oddalić.
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Poćwicz, umieszczając modele pojazdów w 3D na twojej scenie. Nawiguj 
z pozycji kierowcy i wykorzystaj kontrolki do wygenerowania obrazu 
z perspektywy kierowcy. Szybko przyzwyczaisz się do nawigowania myszką 
do rysowania i edycji prawdziwego środowiska 3D.

Menu kontekstowe
Menu kontekstowe uwzględnia pozycje:

• Wytnij 

• Kopiuj (Po kliknięciu Kopiuj pojawi się Wklej) 

• Duplikuj 

• Delete 

• Zmień warstwę 

• Przesuń (przemieść) zaznaczenie 

• Dodaj równolegle 

• Opcje linii 

• Utwórz stożek trajektorii 

• Przerwa 

• Kolejność wydruku 

• Przenieś na wierzch 

• Przenieś na spód 

UWAGA: Żeby użyć menu kontekstowego, musisz mieć wybrany przedmiot.

Skróty klawiszowe
HD jest głównie oparty o pracę myszką, ale poza używanymi na klawiaturze 
literami i cyframi, istnieją również inne skróty klawiszowe, które mogą być 
pomocne:

• Esc: Kiedy twój kursor wskazuje, że narzędzie do rysowania jest 
aktywne lub że jesteś w trakcie dodawania pozycji do animowanej 
ścieżki, naciśnij klawisz ESC (escape), żeby dezaktywować 
je i przywrócić myszkę do zwykłego wskaźnika.

• Spacja: Zaraz po użyciu narzędzia do rysowania, naciśnij spację, żeby 
ponownie uruchomić to samo narzędzie. Dotyczy do Linii i Punktów, 
jak również wielu innych pozycji, takich jak Obiekty dynamiczne.
9
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• Ctrl+A: Zaznacz wszystko. Zaznaczone zostaną wszystkie obiekty 
umieszczone na scenie (punkty, modele, linie, itp.) i będzie można 
przestawić je względem płaszczyzny terenu. (Można również użyć 
przycisku Delete i usunąć wszystkie pozycje).

• Ctrl+Z: Cofnij; działa do 10 poprzednich operacji.

• F2: Przełącza między widokiem Orto (góra-dół) a 3D.

• F5: Włącza/wyłącza przeciąganie do przeciągania, które jest akurat 
wybrane.

• F11: Włącza/wyłącza kompas.

• Strzałki na klawiaturze mogą być używane do drobnych korekt, kiedy 
modele pozycjonujące są na scenie. Tolerancja strzałek może być 
ustawione w menu IU, w Preferencjach.

Opcje zaawansowanego materiału
Będziesz się bardzo cieszyć z elastyczności sterowania dostępnej w HD. 
Upewnij się, że w Preferencje > IU zaznaczono WŁĄCZ OPCJE 
ZAAWANSOWANEGO MATERIAŁU.   

Kiedy są włączone, możesz sterować przezroczystością, połyskiem i odbiciem 
tekstur i modeli, które dodają dodatkowe elementy realizmu.
10
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Rozdział 3: Rysowanie i edycja 
Tworzenie i modyfikowanie projektów w HD opiera się o wachlarz prostych 
możliwości, takich jak rysowanie prostych i kształtów, wstawianie obrazów 
i przesuwanie obiektów. Niniejszy rozdział opisuje te podstawowe funkcje. 
Następne rozdziały opisują bardzie zaawansowane funkcje. Odkryjesz, że nawet 
najbardziej zaawansowane funkcje są łatwe w użytkowaniu.

Przeciąganie i Blokowanie
Rysowanie prostych i łuków często jest elementem diagramów. FARO HD 
oferuje system przeciągania i blokowania składający się z sześciu opcji 
przeciągania i dwóch blokowania w celu ułatwienia dokładnego rysowania. 
Opcje te znajdują się w karcie Rysuj w kategorii Zaawansowane.   

Przeciąganie
Na sześć opcji przeciągania składają się:  

• Przeciągnięcie - punkt: Wybierz, żeby przeciągnąć obiekty 
do punktów, kończyć i wyśrodkowywać proste, rogi w wielokątach, 
środki w sferach, punkty lokalizacji modeli lub segmenty ścieżki 
animacji.

• Przeciągnięcie - obiekt: Wybierz, żeby przeciągnąć obiekt 
gdziekolwiek na prostej, w wielokącie lub ścieżce animacji. 
11
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Pozwala to również na przeciągnięcie do punktu lub cokolwiek, co nie 
jest odległym punktem, a ale wciąż jest obiektem. Modele 
są traktowane jako obiekty pojedynczego punktu.

• Przeciągnięcie - Ortho: Wybierz, żeby przeciągnąć proste prostopadle 
do innych prostych, ścieżek animacji krawędzi wielokąta; także 
przeciąga do punktów. Nie jest tak niezawodne jak inne metody 
przeciągania jeśli w systemie istnieje wiele prostych do ustalenia 
i wyboru.

• Przeciągnięcie - skrzyżowanie: Wybierz, żeby przeciągnąć obiekt 
do przecięć na prostych, ale nie w ścieżkach animacji. Ta opcja nie 
przeciąga do punktów i nie jest tak niezawodna, jak pozostałe.

• Przeciągnięcie - siatka: Wybierz, żeby włączyć siatkę i przeciągnąć 
obiekty do siatki i jedynie po siatce. Nie przeciągnie do punktów.

• Przeciągnięcie - powierzchnia: Domyślne ustawienie, ta opcja może 
być połączona z innymi opcjami przeciągania. Obiekt zostanie 
przeciągnięty do płaszczyzny ziemi i powierzchni. Bez tego obiekty 
będą umieszczone w wartości Z równej zero. Na ogół najlepiej jest 
to zostawić włączone, ale odznaczać, kiedy chce się stworzyć obiekt 
w powietrzu lub żeby ścieżka animacji przebiegała poniżej płaszczyzny 
ziemi. W takich przypadkach uniemożliwi to dostosowanie uchwytów 
od resetowania elewacji, nachylenia i obrotu.

Blokada
Istnieją dwie opcje blokowania:  

• Ortho-blokada (lewa): Wymusza na wszystkich prostych i ścieżkach 
animacji dostosowanie się tylko do pionowej i poziomej osi. Opcja ta 
jest nadrzędna wobec wszelkich wybranych opcji przeciągania, 
za wyjątkiem Przeciągnij do powierzchni.

• Blokada położenia (prawa): Zmusza narzędzia kół i kwadratów 
do posiadania tych samych wymiarów x i y, tworząc doskonałe koła 
i kwadraty.
12
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Proste
Proste są obiektami 2D, które mogą być manipulowane i przekonwertowane 
do obiektów 3D; są cegiełkami twojej sceny. Pięć podstawowych prostych, 
wliczając w to punkt, można znaleźć w karcie Rysuj, w kategorii Narzędzia 
do rysowania.    

Narzędzie do punktów
1. Kliknij kartę Rysuj i wybierz narzędzie Punkt.  

2. Umieść punkt klikając w wybrany punkt na scenie.

3. Do umieszczania wielu punktów naciśnij Spację po każdym punkcie.

Rysowanie prostej 
1. Kliknij kartę Rysuj i wybierz narzędzie Prosta (Punkt, Prosta lub Łuk).
2. Kliknij i wypuść punkt początkowy na scenie.

3. Kliknij i wypuść punkt końcowy na scenie.

Wynik: Pojawia się prosta i jest od razu możliwa do edycji.

4. Edytuj właściwości prostej, wprowadzając wartości w lewym PANELU 
WŁAŚCIWOŚCI. 

5. Wciśnij Enter, żeby potwierdzić wprowadzoną wartość.

Rysowanie łuku
1. Kliknij kartę Rysuj i wybierz polecenie Łuk.   

2. Kliknij i wypuść punkt początkowy na scenie.

3. Kliknij i wypuść punkt końcowy na scenie.

4. Kliknij na punkt między tymi dwoma punktami, żeby ustawić promień.
13
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Rysowanie prostej łamanej i krzywej łamanej
1. Kliknij kartę Rysuj i wybierz polecenie Prosta łamana lub Krzywa łamana.

2. Kliknij i wypuść punkt początkowy na scenie.

3. Kliknij i wypuść punkt końcowy na scenie.

4. Naciśnij ESC lub prawy przycisk myszy i wybierz Zakończ tryb 
rysowania, żeby skończyć Krzywą/Prostą łamaną.

Wynik: Pojawia się prosta i jest od razu możliwa do edycji.

5. Manipulacja niebieską strzałką ponad którymkolwiek uchwytem zmieni 
elewację.

6. Edytuj właściwości Prostej łamanej, wprowadzając w miarę potrzeb 
wartości w lewym PANELU WŁAŚCIWOŚCI.

7. Wciśnij Enter, żeby potwierdzić wprowadzone wartości.

UWAGA: Każdy wierzchołek posiada uchwyt wzniesienia.

8. Kliknij, przytrzymaj i przeciągnij uchwyt w którymkolwiek kierunku, żeby 
ponownie uformować elewacje prostej łamanej (uchwyty będą później 
opisane w tym rozdziale).

9. Do edycji pionowej część linii wybierz uchwyt wierzchołka elewacji, który 
ma być podniesiony lub opuszczony. 

Alternatywnie: Ustaw punkt w lewym panelu i dostosuj indywidualny 
wierzchołek za pomocą edycji tekstu.

10. Zamknij Linię łamaną zaznaczając linię i klikając Zamknięta w lewym 
PANELU WŁAŚCIWOŚCI.
14
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Dodawanie prostej równoległej i przesunięć 
1. Wybierz pierwszą prostą, łuk lub prostą łamaną, następnie kliknij prawym 

przyciskiem myszy i wybierz Dodaj równoległą.

2. Wprowadź odległość przesunięcia, żeby stworzyć prostą równoległą po 
prawej od prostej oryginalnej, lub wprowadź liczbę ujemną, żeby umieścić 
równoległą po lewej, następnie kliknij Dodaj.

Wynik: Nowa prosta równoległa pojawi się równolegle do pierwszej prostej.

3. Żeby dodać więcej prostych równoległych, dostosuj w miarę potrzeb 
odległość i kliknij Dodaj.

Wynik: Obok ostatniej dodanej prostej pojawią się proste równoległe (żeby 
dodać równoległe do pierwszej prostej kliknij Zamknij, wybierz ponownie 
pierwszą prostą i powtórz kroki 1 i 2.

4. Kliknij przycisk Zamknij, aby wyjść z panelu DODAJ RÓWNOLEGŁE.

Zmiana prostej w kształt 3D 
1. Wybierz prostą.

2. W panelu PANEL WŁAŚCIWOŚCI prostych kliknij przycisk Konwertuj do 3D.

3. Wybierz obiekt, do którego będzie konwertowana prosta, z PANELU 
KONWERSJI.

4. Dostosuj atrybuty obiektów 3D w miarę potrzeb w PANELU PROSTEJ.

5. Odznacz obiekt, żeby zamknąć PANEL PROSTEJ.

Rysowanie specjalnych prostych jezdni z prostymi
1. Wybierz Prostą, Łuk lub Prostą łamaną na scenie.

2. Kliknij opcję Rodzaj linii w lewym panelu WŁAŚCIWOŚCI. 
15
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3. Zaznacz wybraną linię drogi.

4. Dostosuj właściwości koloru, przestrzeni, grubości i punktów końcowych 
w panelu WŁAŚCIWOŚCI.

Konwersja kształtów 3D do Prostych lub Prostych 
łamanych 
Kiedy wybrany jest kształt rysunku 3D, zwróć uwagę na opcję KONWERTUJ 
DO OBIEKTU dynamicznego w panelu WŁAŚCIWOŚCI po lewej. Wybierz 
polecenie Prosta lub Prosta łamana i zaznaczy wybrany Typ prostej. 

Narzędzie do zakrętów
Narzędzie do zakrętów przyspiesza tworzenie zakrętów na drodze. 

1. Kliknij rozwijaną strzałkę Krzywa łamana.

2. Wybierz narzędzie do Krzywych.

3. Kliknij na scenę w miejscu, w którym należy umieścić krzywą. Zwróć 
uwagę na to, że właściwości w panelu po lewej stronie ulegają zmianie.

4. Zmodyfikuj opcje do chcianych właściwości. 

5. Wygeneruj skrzyżowanie klikając prawym przyciskiem myszy i kopiując 
trzy razy, żeby stworzyć wszystkie zakręty i dostosuj je tak, żeby generować 
dokładne skrzyżowanie. 
16
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Konwertuj każdy rysowany kształt w Obiekt dynamiczny
Proste i łuki są dobrym sposobem na stworzenie szkiców 2D sceny. HD Pozwala 
na zmianę tych prostych i łuków w Obiekty dynamiczne.

1. Wybierz dany, rysowany kształt (prostą, łuk, prostą łamaną).

2. W panelu WŁAŚCIWOŚCI kliknij KONWERTUJ DO OBIEKTU DYNAMICZNEGO. 

3. Wybierz kształt z wyświetlonego panelu KONWERSJI.

Wynik: Kształt stanie się edytowalnym obiektem 3D.

Rysowanie obiektów
FARO HD pozwala również użytkownikowi na tworzenie obiektów poza 
zwykłymi prostymi, wliczając w to obrazy, etykiety, narzędzia pomiarowe, 
obiekty 3D i powierzchnie między prostymi. Dodatkowo, narzędzie do Cięcia 
pozwalana cięcie prostych 2D i 3D  
17
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Dodawanie obrazu
W rozwijanej liście pod zakładką Obraz dostępne są trzy opcje:  

• Obrazy Google Earth

• Skalowane obrazy

• Obraz w obrazie

Obraz Google Earth
1. Kliknij w listę rozwijaną Obraz i wybierz sferę Importuj mapę Google.

2. Wprowadź adres i kliknij Szukaj. Wybierz Mapa, Satelita, Hybryda lub 
Pokaż marker. 

3. Przewiń w górę lub dół, żeby zmienić wielkość obszaru sceny.

4. Aby wstawić obraz, kliknij przycisk OK.

Dodawanie skalowanego obrazu
Wprowadzanie obrazu obszarowego lub skalowanego będzie prawdopodobnie 
wymagało dostosowania skali. Postępuj zgodnie z krokami opisanymi poniżej, 
żeby importować i poprawić obraz skalowany.

1. Kliknij listę rozwijaną Obraz i wybierz Obraz skalowany.
18
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2. Przeglądaj i wybierz wybrany obraz w Windows Explorerze.

3. Wybierz importowany obraz.

4. W lewym panelu, pod Orientacją, wybierz Pokaż narzędzie skali.  

5. Manipuluj narzędziem do skalowania, przedstawionym na obrazku jako 
prosta z uchwytami, w taki sposób, żeby prosta rozciągała się na znaną 
długość.

6. Wprowadź znaną długość w polu Odległość narzędzia do skalowania 
w lewym panelu. Obraz dostosuje się do wprowadzonej skali.

Umieszczanie zdjęcia w zdjęciu
Postępuj zgodnie z krokami opisanymi poniżej, żeby importować zrzut ekranu 
na scenę.

1. Kliknij listę rozwijaną Obraz i wybierz Zdjęcie w zdjęciu.

2. Albo zaakceptuj wyświetlony zrzut, albo poszukaj nowego obrazu.

3. Kliknij w scenę, żeby umieścić zdjęcie.

4. Obrazem można manipulować za pomocą uchwytów obiektu.

Usuwanie aut i innych obiektów z obrazów 
Funkcja edycji obrazu pozwala na usunięcie niechcianych obiektów (takich jak 
auta lub cienie), które zostały uchwycone w zdjęciach z powietrza. Narzędzie 
działa poprzez pozwolenie na stworzenie próbki tekstury i zamianę na nią 
w wybranym obszarze.

1. Importuj obraz z powietrza lub satelitarny.

2. Kliknij w obraz.

3. Kliknij kartę Usuń samochody w lewym panelu. Pojawi się formularz.
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4. Nawiguj po nim używając prawego przycisku myszy i kółka. 

Kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, i przeciągnij prostą naokoło 
samochodu lub cienia, żeby je usunąć, przesuwając tylko ¾ naokoło obiektu 
i puszczając przycisk myszy. Kiedy puścisz przycisk, pozycja zostanie 
usunięta.

UWAGA: Powtarzaj w miarę potrzeb, żeby stworzyć chcianą teksturę.

Dodawanie etykiet Narzędzia tekstu
Postępuj zgodnie z krokami opisanymi poniżej, żeby dodać etykiety do sceny:

1. Kliknij kartę Rysowanie. Kliknij narzędzie Tekstowe.  

2. Kliknij na scenę, na której ma pojawić się tekst.

3. Kliknij w pole tekstowe, żeby otworzyć panel właściwości w panelu 
po lewej.

4. Wprowadź żądany tekst w polu TEKSTOWYM u góry panelu.

Narzędzia pomiarowe
Narzędzia pomiarowe w karcie Rysowanie oferują trzy opcje:   

• Zmierz: Do mierzenia prostych linii.

• Kątomierz: Do mierzenia kątów.

• Wektor: Do mierzenia wektorów.

Pomiar prostej
1. Kliknij listę rozwijaną Pomiar i wybierz narzędzie pomiarowe.

2. Kliknij i wypuść punkt początkowy na scenie.

3. Kliknij i przeciągnij punkt końcowy.
20
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4. Manipuluj uchwytami, żeby dostosować narzędzie. Narzędzie Pomiarowe 
wyświetli się na scenie. 

Mierzenie kąta
1. Kliknij listę rozwijaną Pomiar i wybierz Kątomierz.

2. Kliknij scenę, żeby wybrać Kątomierz.

3. Manipuluj uchwytami, żeby dostosować narzędzie. Kątomierz wyświetli 
się na scenie. 

Mierzenie wektorów
1. Kliknij rozwijaną listę Pomiar.

2. Wybierz narzędzie wektor.

3. Kliknij scenę, żeby umieścić narzędzie wektor.

4. Manipuluj uchwytami, żeby dostosować narzędzie. Narzędzie Wektor 
wyświetli się na scenie.  
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Dodawanie kształtów
Z rozwijanego menu Kształtów można wybrać cały wachlarz kształtów. Postępuj 
zgodnie ze wskazówkami opisanymi poniżej, żeby dodać kształt do sceny.

1. Kliknij w menu rozwijane Kształt w karcie Rysuj.  

2. Wybierz dany kształt.

3. W zależności od kształtu, możliwe że będzie trzeba kliknąć i przesunąć, 
kliknąć lub kliknąć kilkukrotnie, a następnie prawym przyciskiem myszy 
wybrać Zakończ tryb rysowania.

4. Manipuluj uchwytami obiektów, żeby ustawić chciany kształt.

Obróbka powierzchni
W HD możesz w łatwy sposób wypełnić powierzchnię kolorem lub teksturami 
między prostymi, prostymi łamanymi i krzywymi łamanymi.

1. Narysuj linie, między którymi chcesz uzyskać powierzchnię.

2. Kliknij opcję Powierzchnia w karcie Rysuj. 

3. Wybierz prostą po każdej stronie powierzchni, która ma być wypełniona.

4. Na ekranie po lewej stronie pojawiają się opcje do dostosowywania 
powierzchni, takich jak kolor, tekstura i skala tekstury.

UWAGA: Nie można podnieść powierzchni, jeśli nachodzi na inną 
powierzchnię. Zamiast tego trzeba podnieść granice i ponownie poddać 
obróbce powierzchnię.
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Narzędzie linii cięcia
Narzędzie linii cięcia pozwala na podzielenie istniejącej prostej lub prostej 3D, 
takiej jak ogrodzenie lub krawężnik.

1. Kliknij opcję Linia cięcia w karcie Rysuj. 

2. Najedź kursorem na prostą do obróbki i kliknij, żeby ją przeciąć.

3. Segmentami prostej można manipulować uchwytami lub wybrać i usunąć, 
w zależności od potrzeb.

Wybieranie wielu pozycji (Grupowanie)

Przesuwanie pogrupowanych pozycji
1. Wybierz myszką jedną pozycję.

2. Przytrzymaj klawisz Shift i kontynuuj wybieranie pozycji do grupy. 
Wybrane pozycje są wyróżnione różową obwolutą.

3. Kliknij w scenę, żeby odznaczyć grupę.

LUB 

W karcie Rysuj kliknij i przytrzymaj narzędzie Wybierz obszar.   

4. Przytrzymując go, przeciągnij kursor, żeby zdefiniować ramkę naokoło 
wybranych pozycji, w ten sposób zaznaczając wszystkie pozycje w ramce.

5. Naciśnij CTRL+A, żeby wybrać wszystkie pozycje na scenie.

Porady i wskazówki 
• W wielu pozycjach można edytować kolor, grubość i inne właściwości 

w PANELU WŁAŚCIWOŚCI. Wybierz pozycję i przejrzyj dostępne opcje. 
Może to zwiększyć widoczność, jak również realizm w dopasowywaniu 
danych sceny.

• Podczas konwersji prostej do obiektu, niektóre zaznaczenia (takie jak 
chodniki) będą środkować się na prostej. Jeśli linia pierwotna miała być 
krawędzią, kliknij prawym przyciskiem myszy na prostą, żeby stworzyć 
konstrukcję równoległą lub zmienić pozycję prostej na właściwą.
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• Dostosuj wartość Z do pozycji narysowanych w 3D, żeby dopasować 
elewację terenu. W ten sposób unikniesz sytuacji, w której obiekt lata lub 
topi się w ziemi.

Uchwyty
System uchwytów w HD jest prosty i spójny, pozwala na manipulację obiektami 
i grupami.

Uchwyty grupowe 
Trzypunktowy łuk w HD jest łukiem 3D. Uchwyty do poruszania końcami 
pojawiają się na każdym z końców, każdy taki uchwyt posiada uchwyt 
w kształcie niebieskiej strzałki do dostosowywania elewacji. Środkowy uchwyt 
na łuku pozwala na zmianę promienia, a okrągły uchwyt pozwala na obracanie 
łuku. Właściwości łuku są także dostosowywane przy wykorzystaniu okna 
właściwości w lewym panelu.

Uchwyty do rysowania 
HD posiada standardowy zestaw uchwytów do wszystkich ruchomych obiektów.

UWAGA: Wszystkie właściwości, które mogą być edytowane przy użyciu 
uchwytów, mogą być także edytowane bezpośrednio przez wprowadzenie 
danych w panelu po lewej stronie. W celu jakiejkolwiek edycji, obiekt musi 
być zaznaczony.

Uchwyt Opis

 Kliknij, przytrzymaj i przeciągnij, aby przemieścić obiekt. 
Mała, niebieska strzałka nad gwiazdą pozwala użytkownikowi 
na zmianę elewacji obiektu.

Kliknij, przytrzymaj i przeciągnij, aby zmienić długość obiektu.

Kliknij, przytrzymaj i przyciągnij, aby obrócić obiekt względem 
przeciwległego końca.
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Uchwyty modeli
Unikalny system uchwytów HUD (Head-Up Display) pozwala użytkownikowi 
na zobaczenie orbity uchwytu z każdej pozycji kamery. 

UWAGA: Żeby uwolnić model animowany od powierzchni, kliknij w animowaną 
ścieżkę, następnie w ZAAWANSOWANE WŁAŚCIWOŚCI ANIMACJI w lewym panelu 
i wyczyść PODĄŻAJ ZA TERENEM. Pojawią się uchwyty pionowych ścieżek.

Warstwy

Tworzenie i zarządzanie warstwami
Istnieją dwa podstawowe sposoby na tworzenie, oglądanie i zarządzanie 
warstwami na scenie:

• W karcie Widok lub

• Kliknięciem prawego przycisku myszy.

Zarządzanie warstwami w karcie widoku
1. Kliknij kartę Widok.

2. Kliknij polecenie Warstwy, żeby otworzyć MENEDŻERA WARSTW.

3.  Żeby zarządzać warstwami, użyj następujących poleceń:

• Zmień nazwy warstw: Kliknij w pole nazwy i zmodyfikuj już 
istniejącą nazwę.

• Widoczność: Kliknij w symbol Oka, żeby uruchomić widoczność 
warstwy.

• Zablokuj: Kliknij symbol Kłódki, żeby zapobiec zmianom w warstwie.

• Zmień kolejność warstw: Wybierz warstwę i kliknij polecenie 
Do góry lub W dół, żeby zmienić kolejność warstw.

• Nowy: Kliknij przycisk Nowa, aby utworzyć nową warstwę.
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• Usuń: Kliknij przycisk Usuń, żeby na stałe usunąć warstwę (użyj 
Widoczności, żeby ukryć warstwę bez usuwania jej).  

Zarządzanie warstwami za pomocą menu prawego 
przycisku myszy
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w wybrany obiekt lub grupę obiektów 

i wybierz ZMIEŃ WARSTWĘ. .

2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Dodaj do istniejącej warstwy: Wybierz istniejącą warstwę.
UWAGA: Ikony widoczności i blokady są informacyjne. Warstwy nie 
można zablokować, ukryć, ani ujawnić z tego panelu.

• Dodaj do nowej warstwy: Wprowadź nazwę nowych warstw w polu 
Nazwa. Żeby uaktywnić nową warstwę, wybierz Ustaw jako aktywna. 
Kliknij Dodaj do nowej warstwy.

• Zamknij panel bez przydzielania warstwy: Kliknij Anuluj.
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Ważne: Podczas pracy zawsze wracaj do warstwy gruntu. Standardowa 
procedurą po dodaniu obrazu do sceny powinno być ustawienie jej w osobnej 
warstwie i zablokowanie.

Warstwy i drukowanie 
Istnieje związek między warstwami i drukowaniem; podczas drukowania 
warstwa wyżej położona zostanie narysowana na wierzchu poprzednich warstw. 

Zmień kolejność warstw żeby dostosować kolejność drukowania klikając 
Przesuń do góry lub Przesuń w dół.  

LUB 

Kliknij prawym przyciskiem myszy na scenie, wybierz Kolejność 
drukowania i albo Wyślij do Przodu lub Wyślij do tyłu.

Płaszczyzna terenu
Scena pozwala na zmianę koloru powierzchni sceny lub zmianę tekstury 
powierzchni.

Zmiana Koloru terenu 
1. Odznacz wszystko, co jest w tym momencie zaznaczone.

2. Kliknij w opcję Kolor terenu po lewej.  
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3. Wybierz dany kolor i kliknij przycisk OK.

Usuwanie koloru terenu 
1. Odznacz wszystko, co jest w tym momencie zaznaczone.

2. Kliknij w Płaszczyznę terenu w panelu WŁAŚCIWOŚCI po lewej.

3. Odznacz pole wyboru Teren płaszczyzny.

Stosowanie tekstur w płaszczyźnie.
1. Odznacz wszystko, co jest w tym momencie zaznaczone.

2. Kliknij opcję Tekstura w panelu WŁAŚCIWOŚCI.

3. Zaznacz wybraną teksturę z galerii tekstur.

Modyfikowanie pozycji i kąta nachylenia słońca 
HD posiada proste opcje do dokładnego przedstawiania położenia słońca i kąta 
jego padania na scenę. Istnieją dwie metody, które zaczynają się od kliknięcia 
gdziekolwiek na scenie.

1. Kliknij gdziekolwiek na płaszczyźnie terenu lub w Skybox i dostosuj 
właściwości w lewym panelu,

LUB, dla uzyskania większej ilości opcji 

Kliknij kartę Widok i wybierz polecenie Skybox.

2. Patrz: Światło słoneczne poniżej opcji Skybox. 

3. Dokonaj zmian za pomocą pokręteł sterujących lub kliknij w polecenia 
ustawień domyślnych

4. Dostosuj kolor oświetlenia zewnętrznego wybierając dany kolor.
28
Rozdział 3: Rysowanie i edycja



FARO®  HD Wersja 220
Maj 2015
Umieszczanie obraz Google Earth
1. Kliknij w płaszczyznę terenu, żeby otworzyć właściwości sceny.

2. Kliknij w Mapę w panelu właściwości po lewej i wybierz Importuj mapę 
Google.  

3. Wprowadź adres i kliknij Szukaj. Wybierz Mapa, Satelita, Hybryda lub 
Pokaż marker. 

4. Przewiń w górę lub dół, żeby zmienić wielkość obszaru sceny.

5. Aby wstawić obraz, kliknij przycisk OK.

Skybox
Wykresy HD składają się z warstwy terenu i zasłony „Skybox”, która może być 
zmieniona tak, żeby pasować do warunków sceny.

Zmienianie obrazu Skybox
1. Kliknij kartę Widok.

2. Kliknij polecenie Skybox.
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3. Kliknij w obraz (poniżej napisu Opcje nieba), żeby otworzyć galerię obrazów.

4. Zaznacz wybrany obraz, żeby go uaktywnić.

UWAGA: Możliwe, że będzie trzeba zmienić orientację sceny, żeby 
zobaczyć Skybox.

Kreator struktur
Kreator struktur pozwala użytkownikom HD w szybki i łatwy sposób tworzyć 
własne budynki. Można umieszczać okna i drzwi oraz zastosować wybrane 
tekstury obrazy na powierzchniach.

1. Kliknij w Ortho-blokadę w karcie Zaawansowane rysowanie, żeby 
ograniczyć ruch kursora do osi pionowej lub poziomej (opcjonalnie).  

2. Wybierz PROSTĄ ŁAMANĄ z menu kontekstowego w karcie Rysuj i zaznacz 
grafikę ścian w KREATORZE STRUKTUR. 

3. Kliknij i przeciągnij na scenie, żeby zacząć tworzenie ściany.

4. Ponownie kliknij i przeciągnij na scenie, żeby zakończyć tworzenie ściany. 

5. Powtórz kroki 2 i 3 dla każdego narożnika ściany.
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6. Przy kończeniu ostatniej ściany, kliknij prawym przyciskiem myszy 
i wybierz Zakończ tryb rysowania.

7. Zaznacz okno wyboru Zamknięte w PANELU WŁAŚCIWOŚCI KREATORA 
STRUKTUR.  

8. Żeby dodać drugi poziom do struktury, kliknij w polecenie Powyżej lub 
Poniżej. 

UWAGA: Cechy ściany także zostaną powielone. Usuń niechciane cechy 
zaznaczając, klikając prawym przyciskiem myszy i zaznaczając Usuń.

Dodawanie podłóg i dachów 
1. Wybierz strukturę i kliknij polecenie Utwórz podłogę lub Dodaj dach 

w PANELU WŁAŚCIWOŚCI KREATORA STRUKTUR.   

2. Użyj uchwytów, żeby dostosować położenie, rozmiar i dopasowanie dachu 
i podłogi.

3. Kliknij dwukrotnie w dach lub podłogę, żeby dostosować właściwości.
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Dodawanie drzwi i okien
1. Żeby dodać drzwi lub okno, w panelu KREATOR STRUKTUR kliknij przycisk 

Dodaj drzwi, Okno lub Obraz, a następnie kliknij, gdzie chcesz umieścić 
daną strukturę.  

2. Po umieszczeniu drzwi kliknij na nie, żeby je wybrać; pojawią się uchwyty 
i właściwości.  

• Użyj okrągłego, zielonego uchwytu, żeby otworzyć je do środka lub 
na zewnątrz.

• W lewym panelu, pod panelem DRZWI, znajdują się dodatkowe opcje: 

• Kliknij w POSIADA DRZWI, żeby wyłączyć drzwi, nie ruszając framugi.

• Kliknij w ZAMIEŃ ZAWIASY, żeby odwrócić drzwi. 

• Zmień kolor lub teksturę drzwi.

• Pozycja i rozmiar każdego elementu (drzwi, okna, ściany), mogą być 
także edytowane przez wprowadzanie wartości w pola w lewym panelu.

Dodawanie schodów
Dodaje schody w budynkach Kreatora struktur.

1. Kliknij przycisk Dodaj klatkę schodową w panelu WŁAŚCIWOŚCI. 
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2. Kliknij w scenę, żeby umieścić klatkę schodową. Jej właściwości otworzą 
się po lewej.

3. Zmień wysokość stopni, wzniesienie, długość i ilość stopni w panelu OPCJE.

4. Przesuń, obróć lub wydłuż klatkę schodową za pomocą uchwytów.

UWAGA: Schody można dodać nie używając Kreatora struktur. 
Narzędzie Schody jest też umieszczone w karcie Specjalne.

Umieszczanie wybranego obrazu
Zdjęcia mogą być importowane do umieszczania znaków, obrazów i malowideł 
na strukturze.

1. Wybierz strukturę.

2. Kliknij Dodaj obraz w panelu WŁAŚCIWOŚCI, przeglądnij go i wybierz 
obraz w twoim komputerze.

3. Kliknij w strukturę w miejscu, w którym powinno się wyświetlać zdjęcie.

4. Dostosuj rozmiar i koordynaty w panelu WŁAŚCIWOŚCI obrazu.

Modele
Do umieszczenia na scenie dostępny jest (lub możliwy do pobrania) szereg 
modeli, wliczając w to pojazdy, faunę i florę, znaki, meble i ludzi.

Biblioteka
Postępuj zgodnie z krokami opisanymi poniżej, żeby wybrać model z plików 
lokalnych lub bibliotek pokazanych w karcie Model.

1. Kliknij w polecenie kategorii wybranego modelu.   
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2. Wybierz dany model.

3. Kliknij w scenę, żeby umieścić model.

Baza danych
Baza danych stanowi magazyn on-line pojazdów. Postępuj zgodnie z krokami 
opisanymi poniżej, żeby wybrać z niej pojazd.

1. Kliknij w polecenie Przeszukaj bazę danych.  

2. Wybierz PRODUCENTA pojazdu, MODEL i ROK PRODUKCJI. 

3. Kliknij Wstaw.

Importowanie modeli 
Postępuj zgodnie z krokami opisanymi poniżej, żeby importować model HD.

1. Otwórz kartę Model.

2. Kliknij polecenie Załaduj model w skrajnie lewej części karty Modele. 

3. Nawiguj do pliku modeli HD (.a3xml), żeby go zaimportować. 
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4. Kliknij przycisk Otwórz.

5. Kliknij w scenę, żeby umieścić model.

Modele znaków drogowych 
Wybrane znaki drogowe mogą być stworzone z wykorzystaniem narzędzia 
Znaki własne, umieszczonego w karcie Specjalne.

1. Wybierz kartę Specjalne.

2. Kliknij przycisk Znaki własne.

3. Kliknij w scenę, żeby umieścić domyślny model znaku Stop. 

LUB 

Kliknij w okno Obraz w panelu KREATOR ZNAKÓW, żeby wybrać inne lico 
znaku. Otworzy się galeria tekstur. Tekstury znaku są podzielone 
na zwyczajowe kategorie.  

4. Kliknij, żeby wybrać kategorię (np. Znaki zakazu). 

5. Kliknij, żeby wybrać dany obraz.

6. Kliknij w okno Kształt, żeby zmienić kształt znaku.

UWAGA: Znak może być dostosowany pod kątem wymiarów, pozycji i położenia 
w panelu KREATORA ZNAKÓW. Odznacz pole wyboru MA SŁUP, żeby usunąć 
znaki bez słupów.

Kafelkowanie obiektu
Podobnie jak w przypadku Obiektów Dynamicznych, możesz zmienić prostą 2D 
w przedmioty kafelkowane, na przykład tworząc linię lamp oświetleniowych 
wzdłuż ulicy.

1. Z karty Modele wstaw obiekt, który ma być powielony wzdłuż prostej, 
taki jak drzewo lub latarnia uliczna.
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2. Narysuj prostą, łuk lub prostą łamaną, oznaczającą ścieżkę kafelkowanych 
obiektów.

3. Kliknij strzałkę w dół Typ prostej panelu WŁAŚCIWOŚCI I wybierz 
Obiekt z płytek.

4. Kliknij Wybierz model. 

5. Wybierz obiekt do kafelkowania.

6. Dostosuj Odstępy między modelami oraz inne właściwości.

Modele znaczników dowodów
Modele znaczników dowodów są dołączone do karty Modeli.

1. Kliknij strzałkę w dół Znaki własne.  

2. Kliknij w scenę, żeby umieścić znacznik. Właściwości znacznika dowodów 
pojawią się po lewej. 

3. Wprowadź tekst, który wyświetli się w Oknie TEKSTOWYM znacznika. 
Maksymalnie można wprowadzić cztery znaki. 

4. Kliknij w okno KOLOR, żeby zmienić znacznik dowodów.

Łącze zdjęcia
Narzędzie Łącze zdjęcia pozwala użytkownikowi na wyświetlenie zdjęć 
dowodów w odniesieniu do całej sceny. Marker zostaje umieszczony na scenie 
w celu przedstawienia, gdzie w prawdziwej scenie zrobiono zdjęcie. Kiedy 
użytkownik najedzie na marker, wyświetli się zdjęcie dowodu.

Postępuj zgodnie z krokami przedstawionymi poniżej, żeby użyć narzędzia 
Łącze zdjęcia.
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1. Kliknij strzałkę w dół Własny znak w karcie Modele. Otworzy się 
Windows Explorer.   

2. Zlokalizuj dane zdjęcie i kliknij Otwórz. Kliknij w lokalizację, 
żeby umieścić łącze do zdjęcia na scenie. Zdjęcie zostało połączone. 
Najedź na znacznik aparatu, żeby wyświetlić zdjęcie.

3. W oknie właściwości ŁĄCZE ZDJĘCIA znajdują się opcje kontrolujące kolor, 
rozmiar i położenie znacznika aparatu.

Wskazówka: Jeśli nie chcesz, żeby znacznik Łącza zdjęcia pojawiał się 
w zrzutach ekranu i wydrukowanych obrazach, umieść je wszystkie w warstwie 
Łącze zdjęcia. Następnie ukryj tę warstwę podczas drukowania wykresu.

Kreator sygnalizacji świetlnej
HD posiada opcję tworzenia własnych animacji sygnalizacji świetlnej dla 
dodania realizmu. Postępuj zgodnie z krokami przedstawionymi poniżej, 
żeby umieścić i stworzyć własną sygnalizację.

1. Kliknij w polecenie Sygnalizacja świetlna w karcie Specjalne.Kliknij 
w scenę, żeby umieścić model sygnalizacji świetlnej. Działa to jak 
standardowy model i może być przeniesione na scenie w każdej chwili. 
Po wybraniu pojawi się menu opcji sygnalizacji świetlnej.

2. Żeby dodać animacje i dostosować widok sygnalizacji świetlnej kliknij 
w RAMKI ŚWIATEŁ. Wyświetli się panel SYGNALIZACJA ŚWIETLNA.

3. Zmodyfikuj światła za pomocą tych łatwych w użyciu opcji.

4. Kliknij Przycisk Więcej ramek światła, żeby dodać własne animacje.

5. Dopasuj działanie świateł podczas animacji.

Chmury punktów
FARO HD może importować chmury z laserowych skanerów 3D. Wśród plików 
obsługiwanych znajdują się FARO .fls, FARO .xyz i .pts. HD konwertuje 
je w pliki .sdgvx. Podczas eksportowania chmury punktów ze skanera 3D lub 
SCENE, Cyclone lub RealWorks:

• Eksportuj z kolorem.

• Łącz wiele skanów w jeden plik.

• Przed eksportowaniem wykonaj czyszczenie z szumów.
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Obróbka chmury punktów
Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, żeby z wybranej chmury punktów 
zrobić powierzchnię.

1. Wybierz chmurę punktów lub jej fragment za pomocą narzędzia Prostokąt.

2. Kliknij polecenie Powierzchnia.

3. Wybierz, czy chcesz zmienić warstwę pozycji powierzchni.

Przeciąganie chmury punktów
Żeby ułatwić wybór chmury punktów, HD oferuje opcję przeciągania podobną 
do opcji Przeciągnij w karcie Rysuj. Wybierz daną opcję i aktywuj ją. 

Usuwanie chmury punktów
Chmury punktów mogą być usunięte poleceniem Usuń w karcie Chmura 
punktów. Potwierdź usunięcie klikając w przycisk OK.

Import/Eksport rysunków
Rysunki można importować i eksportować w postaci rysunków DXF.

Żeby importować obrazy rysunków
1. W karcie Rysuj kliknij strzałkę w dół obok narzędzia Obraz,   LUB

Kliknij w płaszczyznę terenu i kliknij w strzałkę w dół Mapy w panelu po 
lewej. 

2. Przeglądaj i wybierz obraz. Narzędzie Skala pojawi się na obrazie jako żółte 
uchwyty.

3. Dostosuj końce narzędzia do pomiaru znanej odległości.
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4. W lewym panelu, w polu ODLEGŁOŚĆ NARZĘDZIA DO SKALOWANIA, wpisz 
rzeczywistą, znaną wartość.  

Importowanie plików rysunków jako *.dxf
HD obecnie obsługuje rysunki .dxf eksportowane z większości programów CAD 
do robienia rysunków, takich jak CADZone, FX3, MapScenes, AutoCAD i inne. 
Kształty rysunków eksportowane z tych programów będą się dobrze 
importowały, ale modele już niekoniecznie. Modele 3D innych typów plików 
mogą nie wyświetlić się prawidłowo, jeśli nie są plikami .dxf.

Import pliku rysunku .dxf
1. Kliknij w logo HD i wybierz Importuj rysunek.

2. Wybierz rozszerzenie .dxf lub .dwg.

3. Przeglądaj i wybierz wybrany plik.

4. Kliknij przycisk OK.

Eksportowanie rysunków
Możesz eksportować rysunki na trzy sposoby:

• Jako rysunek *.dxg: Kliknij w logo HD i wybierz Eksportuj .dxf.

• Jako obraz (*.jpg): Użyj narzędzia Zrzut ekranu zlokalizowanego 
w Mini menu.

• Jako rysunek *.pdf: Użyj funkcji Drukuj z wybranym sterownikiem 
PDF jako drukarką.
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Rozdział 4: Symulacja wypadku i analiza
UWAGA: 

• Symulacje wypadku (ICATS i SMAC) są niedostępne w HD CSI. 

• Analiza rozprysku krwi JEST dostępna w HD CSI, od strony 49.

Symulacja - ICATS
ICATS stanowi dźwignię w narzędziach analitycznych HD w celu pomocy 
rekonstruktorom w zanalizowaniu wypadków pojedynczych pojazdów oraz 
dwóch pojazdów. Będzie również symulować reakcje pojazdu na uderzenie 
w barierkę.

Co to jest ICATS?
ICATS jest podobne do SMAC (Model symulacji kolizji samochodu), ale funkcje 
SMAC są dostępne w sposób intuicyjny i interaktywny. ICATS stosuje 
oryginalne algorytmy SMAC.

Co to jest SMAC?
SMAC to program typu open-source służący do rekonstrukcji wypadku, 
pierwotnie rozwijany przez Calspan Corporation dla NHTSA (amerykański 
urząd ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego). SMAC wykorzystuje zestaw 
założonych lub szacowanych parametrów, takich jak właściwości pojazdu 
i jezdni, żeby przewidzieć wynik kolizji. 

Inżynierowie wykorzystują program do symulacji, żeby analizować dynamikę 
pojazdów przy wykorzystaniu modelu trajektorii SMAC oraz uszkodzeń 
wynikających z wypadku w modelu kolizji SMAC. 

SMAC analizuje podłużne i poprzeczne ruchy pojazdów, jak również ruch 
obrotowy wokół osi pionowej pojazdu na płaszczyźnie horyzontalnej. Jeśli 
wykryty zostaje kontakt między samochodami, analizowana jest faza kolizji. 
Siły zewnętrzne mogą być zastosowane albo w interfejsie koło/droga, albo 
między pojazdami. 

SMAC dokonuje analizy do przodu, co oznacza, że do rozpoczęcia analizy 
użytkownik musi wprowadzić informacje o prędkości pojazdu. Następnie analiza 
jest porównywana z danymi rzeczywistymi i dostosowywana tak, żeby uzyskać 
najlepszą zgodność. Wprowadzone dane są dostosowane w zakresie zmiennych 
pojazdu i środowiska.
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Architektura SMAC
Program SMAC podzielony jest na kilka głównych części:

• Faza wejściowa: Odbiera dane wejściowe dotyczące integracji oraz 
wyjściowych punktów czasowych, parametrów pojazdu, parametrów stanu, 
takich jak pozycja i prędkość, kierowanie i oraz moment obrotowy opon.

• Faza trajektorii: Podprogram oraz skojarzone z nim funkcje obliczają 
trajektorie pojazdów podczas gdy te pojazdy nie uczestniczą w kolizji.

• Faza kolizji: Programy kolizji określają, czy pojazdy weszły w kontakt 
i obliczają siły oraz kierunki, które następnie wykorzystywane 
są do określenia późniejszego ruchu pojazdów.

• Faza wyjściowa: Wyświetlane są stany pojazdów w określonych odstępach.

Atestacja ICATS/SMAC
W ciągu ostatnich czterech dekad wiele opracowań i referatów porównujących 
wyniki symulacji do prawdziwych wypadków. Szczególne znaczenie mają stadia 
wypadków RICSAC (wpływ badań na komputerową symulację kolizji 
samochodowych). 

Symulacje pojedynczego pojazdu
Symulacje pojedynczego pojazdu mogą być generowane jako animowane 
modele lub jako modele statyczne na scenie.

Symulacje pojedynczego pojazdu z modeli 
animowanych
1. Kliknij ścieżkę animacji symulowanego modelu.

Jones, I., Baum, A., „Research Input for Computer Simulation of Automobile 
Collisions” Volume IV, DOT, HS-805-040, Buffalo, NY 1978.
Shoemaker, N.E., „Research Input for Computer Simulation of Automobile 
Collisions” Volumes II - III, DOT, HS-805 038/DOT HS-805 039, Buffalo, NY 1978.
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2. Kliknij Stwórz symulację pojedynczego pojazdu w lewym panelu. 
Wyświetli się panel WŁAŚCIWOŚCI SYMULACJI.  

3. Kliknij Otwórz Preferencje zaawansowane, żeby dostać się do sterowania, 
hamowania i innych zaawansowanych opcji.

4. Kliknij V1 - Hamowanie i V1 - Kierowanie, żeby przydzielić odpowiednie 
wartości.

5. Na spodzie okna dialogowego WŁAŚCIWOŚCI SYMULACJI kliknij Aktualizuj 
symulację. 

6. Aby zamknąć formularz, kliknij przycisk Zamknij.

7. Kliknij Odtwórz w karcie Animacja, żeby zobaczyć symulację. 

Symulacje dwóch pojazdów
Możesz symulować interakcję między dwoma pojazdami w następującej 
konfiguracji:

• Czołowo - kiedy jedno stoi lub oba się poruszają.

• Od tyłu - kiedy jedno stoi lub oba się poruszają.

• Kolizja pod kątem - kiedy jedno stoi lub oba się poruszają.
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Ustawianie symulacji
1. Wybierz pojazdy komendą Baza danych pojazdów w karcie Modele. 

Specyfikacja pojazdu automatycznie przeniesie się do właściwości symulacji.

UWAGA: Do symulacji dużych pojazdów nie znajdujących się w bazie 
danych, wprowadź właściwe dane wymiarowe i bezwładności 
do właściwości symulacji.

2. Umieść dwa pojazdy na scenie i animuj jeden lub oba.

3. Wybierz pojazd i w panelu ŚCIEŻKA ANIMACJI kliknij Dodaj do symulacji. 
Panel SYMULACJI otworzy się w lewym panelu, a na scenie rozpocznie się 
pierwsza symulacja.

UWAGA: 

• Żeby wrócić do okna dialogowego symulacji, wybierz ścieżkę 
animacji i na panelu ŚCIEŻKA ANIMACJI kliknij Otwórz 
symulację.

• Żeby dostać się do zaawansowanych właściwości symulacji 
po otwarciu Symulacji, kliknij Otwórz opcje zaawansowane 
w lewym panelu.

Obliczanie momentu odchylenia inercji
Bieżące obliczenia domyślne momentu odchylenia inercji wynoszą: 

Zmieniając we właściwościach masę pojazdu lub jakiekolwiek dane wymiarowe, 
moment odchylenia inercji nie zmieni się. Przelicz ponownie tę wartość 
i wprowadź ją we właściwe pole. Możesz do tego użyć kalkulacji powyżej 
lub jakiejkolwiek innej metody obliczeniowej.

Zderzenia typu pojazd-bariera
ICATS może być również użyty do symulowania zderzeń typu pojazd-bariera. 

UWAGA: Obecnie, model bariery musi być przynajmniej połowy wielkości 
pojazdu lub większy.

1. Umieść model bariery na scenie (Narysuj prostą > Konwertuj do 3D) bez 
ścieżki animacji.

2. Umieść model pojazdu na scenie (karta Model > komenda Pojazd) z lub bez 
ścieżki animacji.
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3. Wybierz model pojazdu i wprowadź odpowiednie dane w panelu właściwości.

UWAGA: 

• SMAC, a zatem i ICATS, oczekuje przedstawienia rozstawu 
osi, zwisu przedniego oraz innych właściwości.

• Ustaw masę barierki na wystarczająco dużą; na przykład 
50.000 lbs. 

4. Wybierz pojazd lub ścieżkę animacji i kliknij Dodaj do symulacji w lewym 
panelu.

5. Wybierz barierkę i kliknij Dodaj do symulacji w lewym panelu.

6. Kliknij Zaawansowane właściwości, żeby dokonać zmian w Ugięciu 
wywołanym obciążeniem i zmienić przedstawienie uszkodzeń barierki.

7. Ustaw zniszczenie modelu barierki na 100% dla wszystkich kół.

Tworzenie ruchu przegubowego
HD posiada nasz system przegubowy. Narzędzie to pozwala użytkownikowi 
modelować naukowo zachowanie pojazdu w przegubowych jednostkach.

1. Umieść wszystkie modele na scenie, żeby połączyć je w jeden, przegubowy 
model, maksymalnie cztery takie modele.

2. Ustaw modele do mniej więcej właściwej pozycji.

3. Wybierz model prowadzący, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift 
oraz wybierz inne modele w kolejności, w jakiej mają być łączone.

4. Kliknij Modele przegubowe na lewym panelu. 

5. Kliknij w każdy model, żeby wyświetlić punkt zgięcia oraz punkt, w którym 
model obraca się wokół terenu. W przypadku jednostki łączonej typu 
ciągnik-przyczepa, punkt obrotu przyczepy będzie środkiem tylnych osi. 

6. Po lewej stronie odznacz pole Edytuj konfigurację. Uchwyty znikną.   
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7. Po wybraniu jednostki przegubowej, kliknij prawym przyciskiem myszy 
Dodaj ścieżkę animacji. Kiedy pozycje animacji są ustawione, zwróć 
uwagę na to, że linie opon i krawędzie przyczepy pojawią się w relacji 
do ścieżki animacji.

8. W lewym panelu wybierz opcje, żeby nazwać model, rozgrupować 
lub zapisać model.

9. Kliknij Zapisz u spodu panelu. Domyślnie, model będzie zapisany 
w My Documents/FAROhd/articulated.

10. Żeby załadować model do następnego użycia, kliknij w komendę Ładuj 
model zlokalizowaną w karcie Modele i nawiguj do zapisanej lokalizacji 
modelu przegubowego.  

Pęd
Narzędzie Kreator pędu pozwala na szczegółową analizę pędu w kolizjach. 
Komendę można znaleźć w karcie Analiza. 

1. Kliknij komendę Pęd w karcie Analiza. 

2. W karcie Pojazdy, w panelu WŁAŚCIWOŚCI wybierz Pojazd 1 i Pojazd 2.  
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3. Zmień nazwy pojazdów klikając w pole pojazdu lub zostaw tak, jak jest. 
Nazwa pojazdu pojawi się w raporcie.

4. Jeśli jest taka potrzeba, dostosuj masy pojazdów.

5. Kliknij kartę Szczegóły, żeby dostać się do panelu PO UDERZENIU. 

6. Zaznacz pole wyboru Dostosuj do obrotu wypisując stopień (%) 
całkowitego hamowania - 0 do 100. Nie wprowadzaj współczynnika oporu.

7. Dostosuj domyślne tarcie do maksymalnego tarcie na nawierzchnię po 
uderzeniu. % hamowań jest mnożony przez domyślne tarcie i dostosowane 
względem kąta do trajektorii. Raport Pęd zawiera wszystkie matematyczne 
wyjaśnienia i szczegóły.

8. Dostosuj wektory pędu i uchwyty zgodnie z poniższym przedstawieniem.  
47
Rozdział 4: Symulacja wypadku i analiza



FARO®  HD Wersja 220
Maj 2015
9. Kliknij Strefy tarcia pojazdu 1, żeby ustawić tymczasowe pozycja 
dla dokładnej kontroli rotacji, jak również dodatkowych stref tarcia.    

10. Powtórz dla obu pojazdów, przełączając karty pojazdów na wierzchu panelu.

11. Dodaj i usuń strefy za pomocą przycisków Dodaj i Usuń na spodzie 
formularza. 

12. Podczas dodawania większej ilości stref pojawi się pozycja pośrednia dla 
pojazdów z przyczepionymi uchwytami, żeby można je było przesunąć 
do wybranej lokalizacji. Każda nowa pozycja także dostarcza czerwony 
uchwyt rotacji dla właściwego położenia.

13. W miarę potrzeb dostosuj uchwyt; zwróć uwagę, że ruchy uchwytem 
zmienią obliczone prędkości uderzenia w lewym panelu.

14. Kliknij Odtwórz, żeby zobaczyć wyniki pędu w postaci animacji 3D.

SAMI (Interaktywne symulowanie momentu 
pędu)
Pakietem opcjonalnym FARO HD jest narzędzie SAMI, występujące jako karta 
w panelu PĘDU, uruchamia symulowane przeciągnięcia i analizę w dwóch 
formach:

• Użyj symulowanego przeciągnięcia - Kiedy jest stosowane, będzie 
symulować ilość obrotów i kierunek obrotu w oparciu o konfigurację 
uderzenia określoną przez użytkownika i pozycję środka strefy uszkodzeń. 
Celem tego narzędzia jest danie użytkownikowi natychmiastowych 
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informacji zwrotnych dotyczących przydzielonej pojazdowi konfiguracji 
uderzenia. Jest używany do testowania wkładu użytkownika, kiedy może 
brakować pewnych informacji o konfiguracji lub są one niewystarczające.

• Zrób symulację uszkodzeń - Po zastosowaniu będzie symulować zakres 
uszkodzeń w oparciu o konfigurację wpływu momentu pędu i wyniki. 
Stosując to narzędzie ważnym jest, żeby wartości sztywności A i B były 
prawidłowe. Wartości przedstawione w polach powyżej opcji 
zaawansowanych są domyślne i będą nieprawidłowe, dopóki nie będą 
edytowane przez użytkownika.

Użyj symulowanego obrotu
Postępuj zgonie z krokami przedstawionymi poniżej, żeby symulować obrót.

1. Ustaw wyrównanie pędu na scenie i przydziel pojazdu oraz wyrównanie 
w pierwszym, podejrzewanym punkcie kontaktu.

2. Kliknij kartę SAMI w lewym panelu. 

3. Zaznacz pole Symulowany obrót. Zostaną symulowane ścieżki opon.

4. Środek masy i wyrównanie pojazdu mogą być dostosowane do generowania 
różnych wyników.

Symuluj uszkodzenia
Postępuj zgonie z krokami przedstawionymi poniżej, żeby symulować 
uszkodzenia.

1. Ustaw wyrównanie pędu na scenie i przydziel pojazd oraz wyrównanie 
w pierwszym, podejrzewanym punkcie kontaktu.

2. Kliknij kartę SAMI w lewym panelu.
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3. Sprawdź wartości Sztywności A i B, i dostosuj do odpowiednich 
właściwości, wykorzystując rzetelne źródło, wliczając w to bazę danych 
w FARO360.com/ resources.

UWAGA: „i” obok każdego pola uruchamia bazę danych sztywności 
FARO360.com).

4. Zaznacz pole Symulowane uszkodzenia.

5. Środek masy i wyrównanie pojazdu mogą być dostosowane do generowania 
różnych wyników.

Dodatkowe wskazówki: 

Przy symulowanych uszkodzeniach, w celu przybliżonego odwzorowania 
prawdziwych uszkodzeń, dobre wyniki Pędu muszą być dokładne. Pytania 
do rozważenia:

• Czy oparta o Pęd Delta V jest zbliżona do pobranych z CDR oraz 
wyników opartych o wypadek?

• Czy pojazdy wydają się osiągać 10% takiej samej prędkości 
rozdzielenia uszkodzeń środka masy?

SCMI (Interaktywne symulowanie współliniowego pędu)
System SCMI scala rozwiązania ochrony pędu przy konfiguracjach uderzenia 
pojazdów, co do których można założyć, że jadą czołowo lub w tym samym 
kierunku (np. kolizje w jednej linii). SCMI zawiera także symulacje uszkodzeń 
SMAC. SCMI jest zlokalizowane w karcie Analiza, razem z innymi narzędziami 
do analizy. Kliknij w przycisk Współliniowy, żeby umieścić na scenie system 
SCMI.

SCMI działa podobnie jak oryginalne narzędzie Pędu. To znaczy, że w panelu po 
lewej przydziela się pojazdy, a wektory ustawia się na scenie, tak jak w innych 
narzędziach FARO dotyczących pędu.

Żeby wygenerować raport współliniowy pędu. 

1. Kliknij komendę SCMI w karcie Analiza.  
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2. Kliknij scenę, żeby wybrać narzędzie SCMI.

3. Manipuluj w taki sam sposób, jak narzędziem do Pędu.

4. Kliknij w link do Drukowania raportu w panelu PĘDU, żeby 
zmodyfikować i wydrukować raport. 

UWAGA: Przegląd równań matematycznych wykorzystywanych 
do SCMI może być znaleziony na stronie referencyjnej wewnątrz 
raportu Pędu współliniowego.

Analiza rozprysku krwi

Narzędzie HD do analizy rozprysku krwi (BSA) pozwala użytkownikom 
na określenie trajektorii wstecznej i możliwy Obszar Pokrycia (źródła) rozprysku 
krwi na ścianie lub podłodze.
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Narzędzie spełnia następujące wytyczne dotyczące odtworzenia trajektorii 
kropli krwi:

• Punkt początkowy obrazu jest określony w lewym, dolnym rogu. 
Y biegnie pionowo, X pionowo po prawej. 

• Kąt Theta (Θ) to kąt długiej osi elipsy. Jest to również kąt kierunku 
drogi kropli, kiedy trafia w powierzchnię, patrząc ortogonalnie 
na powierzchnię  

• Kąt Phi (Φ) to kąt uderzenia, kąt między kierunkiem podróży 
i powierzchnią. 

Korzystanie z narzędzia BSA
Postępuj zgodnie z krokami opisanymi poniżej, żeby wprowadzić i ustawić 
zdjęcie BSA w otwartej scenie.

1. Kliknij kartę Analiza i wybierz komendę Rozprysk krwi.  

2. Nawiguj do zdjęcia BSA i kliknij Otwórz.

UWAGA: 

• Zdjęcie musi dotyczyć płaskiej powierzchni, zrobione tak blisko 
kąta prostego, jak to możliwe. Powierzchnie niepłaskie lub zdjęcia 
zrobione pod kątem skończą się zukosowaniem kropli, utrudniając 
określenie właściwej długości, szerokości i kąta kropli. 
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• Zdjęcia powinny być robione normalną soczewką, żeby 
zminimalizować zniekształcenia.

3. Wyświetlanie Edycji kropli. Określ właściwą skalę obrazu wpisując 
szerokość i wysokość występujące w prawdziwym świecie obszaru 
przedstawianego na obrazie w odpowiednich polach tekstowych. 

LUB 

Użyj Narzędzia skali, które wyświetla się domyślnie, kiedy obraz jest 
ładowany.

4. Przeciągnij żółty chwytak na obraz, żeby narysować prostą w poprzek 
znanej odległości. 

5. Wprowadź znaną odległość z prawdziwego świata w polu tekstowym 
DŁUGOŚĆ SKALI. Program automatycznie dopasowuje obraz w oparciu 
o tę informację.

6. Dostosuj widok do zbliżenia kropli w analizie, ustawiając kierunek prawym 
przyciskiem myszy i robiąc zbliżenie kółkiem myszy.

7. Na panelu kliknij przycisk Rysuj elipsę.

8. Narysuj elipsę: 

• Klikając na bliższą krawędź elipsy od strony kierunku rozprysku.

• Kliknij, żeby opisać długość w dalszym końcu rozprysku.

• Kliknij trzeci raz, żeby zdefiniować szerokość elipsy.  
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Wynik: Po narysowaniu, elipsa będzie także pokazywać na niebiesko 
odtworzenie trajektorii. 

9. Żeby dokładnie dopasować właściwości analizowanych kropli, kliknij 
narzędzie Wybierz.

• X i Y określają środek elipsy kropli, w odniesieniu do punktu 
wyjściowego lub dolnego, lewego rogu obrazu. 

• DŁUGOŚĆ, SZEROKOŚĆ i KĄT mogą być dostosowane ręcznie. Jednostki 
podano w stopach lub metrach, w zależności od preferencji. Jednostkę 
kąta podano w stopniach.

• KOLOR ELIPSY zmieni kolor elipsy narysowanej w edytorze.

• DŁUGOŚĆ TRAJEKTORII to długość trajektorii wstecznej, jak również 
maksymalna odległość, która będzie użyta podczas obliczania 
Obszaru Pokrycia.

• GRUBOŚĆ TRAJEKTORII kontroluje to, jak gruba będzie trajektoria 
wsteczna, kiedy będzie rysowana w widoku 3D.

• KOLOR TRAJEKTORII kontroluje kolor trajektorii wstecznej w widoku 3D.

• Pole wyboru WIDOCZNOŚĆ włącza i wyłącza linie trajektorii oraz 
sprawdza, czy dołączyć wybrane krople do obliczeń pokrycia.
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10. Obrazy są ustawiane domyślnie z orientacją poziomą. Żeby zmienić stojący 
obraz, jeśli krople krwi są na ścianie lub powierzchni pionowej, kliknij opcję 
Przełącz położenie w lewym panelu.    

• Przełączanie obrazu, między stojącym a poziomym, znacząco 
wypłynie na pokrycie z powodu zmian w komponentach X, Y, Z 
trajektorii w prawdziwym świecie.  
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Informacje o obszarze konwergencji
Panel właściwości przedstawia także Obszar konwergencji.

• Środek X i Środek Y środka obszaru (poziomo).

• Maksymalne Z (wysokość).

• Wymiary Szerokość i Długość (poziomo).

• Obszar konwergencji jest obecnie wyrównany do osi ziemi.

• Próg konwergencji:

• Ta wartość, jeśli > 0, ograniczy obliczenia konwergencji do linii, 
których wzajemne (X, Y) punkty przecięć są w tej odległości 
podczas mierzenia w przestrzeni 3D.

PRZYKŁAD:

Trajektorie z niebieskimi punktami przecięcia przedstawione pionowo 
od góry: 

 Ta sama trajektoria z boku: 

Zwróć uwagę na odległość między tymi punktami przecięcia wzdłuż 
kierunku pionowego.
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PRZYKŁAD:

Obszar konwergencji bez testu progu. 

Próg konwergencji ustawiony na 0.5 (stopy): 

Obszar konwergencji (Czerwona objętość sześcienna) jest ustawiony 
następująco:

• Przecięcie między każdą trajektorią jest określone następującymi 
ograniczeniami:

• Pod uwagę brane są jedynie X, Y. Dzieje się tak, ponieważ pionowy 
komponent (Z) trajektorii kropli nie może być właściwie określony 
bez wzięcia pod uwagę prędkości, masy, rozmiaru, grawitacji, 
tarcia powietrza, itp. każdej, pojedynczej kropli. Jednakże te 
rozważania ogólnie nie dotyczą komponentów X, Y trajektorii.

• Pod uwagę brane są jedynie przecięcia wzdłuż trajektorii.

• Przecięcia są rozważane jedynie wzdłuż Długości Trajektorii. 
Wszelkie przecięcia, które mają miejsce poza nią, są ignorowane.

• Wszystkie te punkty dostarczają prostokątny obszar konwergencji 
ograniczony przez Maksymalną wysokość Z wszystkich przecięć.

• Faktyczna wysokość obszaru konwergencji będzie PONIŻEJ tego 
maksymalnego Z.

• Przełączanie obrazu między stojącym a poziomym znacząco 
wypłynie na pokrycie, ponieważ wprowadzenie zmiany 
w komponentach x, y, z zmienia trajektorię w prawdziwym świecie.

• Obszar konwergencji także zaktualizuje się w miarę przesuwania 
obrazu.
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Rozdział 5: Animacja

Tworzenie animacji
Animacja jest potężnym narzędziem HD, pozwalającym modelom na poruszanie 
się po scenie w celach demonstracyjnych. 

1. Wprowadź model i kliknij wzdłuż pożądanej ścieżki animacji.

2. Po umieszczeniu wszystkich punktów kliknij prawym przyciskiem myszy 
i wybierz Zakończ rysowanie modelu.

Wskazówka: Modele będą podążały wyznaczoną im ścieżką w kolejności, 
jaką im nadano, także pamiętaj, żeby zawsze zaczynać od początku!

Dodawanie animowanych pozycji na końcu
Istniejące animacje można łatwo rozszerzyć, kierując się krokami podanymi 
poniżej.

1. Kliknij na segment ostatniej ścieżki.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Dodaj pozycje.

3. Kliknij w obrębie sceny, żeby dodać ścieżkę.

4. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zakończ tryb rysowania.

5. Powtórz, żeby dodać tyle dodatkowych ścieżek pozycji, ile potrzeba.

Zmienianie pozycji ścieżek animacji 
Pozycje animacji nie mogą być dodawane między ustalonymi pozycjami, ale 
ustalone pozycje można przesunąć, przeciągając je myszką. Postępuj zgodnie 
z krokami opisanymi poniżej, żeby zmienić istniejącą ścieżkę.

1. Wybierz istniejącą ścieżkę animacji.
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2. Przeciągnij żółte uchwyty sześciokątne, żeby zmienić początek i koniec 
animowanej ścieżki, lub zielone kwadraty, żeby dostosować krzywiznę 
ścieżki.

3. Kliknij, przytrzymaj i przeciągnij istniejące pozycje ścieżki do wybranej 
lokalizacji.

Panel ścieżki animacji
Panel ŚCIEŻKI ANIMACJI zawiera opcje do modyfikowania ścieżki animowania 
modelu  

• Kolor ścieżki: Zmień kolor wyświetlacza ścieżki animacji.

• Drukuj animację: Po wybraniu opcja ta dołącza ścieżkę animacji 
do drukowanej sceny.

• Zezwól na natychmiastową rotację: Po wybraniu, opcja ta oznacza, 
że rotacja animacji na końcu segmentu ścieżki jest całkowicie inna niż 
na początku następnego segmentu. Jeśli odznaczona, program automatycznie 
ustawia ścieżki sekwencyjne takie same, jak płaszczyzna rotacji.

• Pokaż we wskaźniku HUD animacji: Po wybraniu, opcja ta wyświetla 
prędkość modelu we wskaźniku HUD podczas animacji.

• Pokaż wszystkie pozycje: Po wybraniu, opcja ta ustawia wszystkie pozycje 
animacji w tryb widoczny.

Edytowanie segmentów ścieżki animowanej
Żeby dostosować prędkość animacji i orientacje pojazdu, wybierz segment 
ścieżki, który ma być otwarty SCHEMATEM ANIMACJI. Zmodyfikuj właściwości 
czujnikiem zegarowym.
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Zaawansowane właściwości animacji
Okno dialogowe WŁAŚCIWOŚCI ZAAWANSOWANYCH umożliwia opcje 
zaawansowanych animacji, takie jak widzialność animacji, opcje dodawania 
śladów hamowania i więcej. 

Dostosuj do terenu
Wyczyść pole wyboru Dostosuj do terenu, żeby wyświetlić uchwyty ścieżki 
i elewacji toru lotu. 

UWAGA: Usuwa to automatyczną kontrolę utrzymywania ścieżki modelu 
animowanego zakotwiczonej do powierzchni.

Korzystanie ze Schematu animacji.
SCHEMAT ANIMACJI, znajdujący się u spodu ekranu, jeśli wybrana jest ścieżka 
animacji, pozwala na sterowanie ruchem animacji. 
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Ważne uwagi i właściwości uwzględniają:

• Segment ścieżki stanowi ścieżkę między dwoma animowanymi 
pozycjami. W HD ten segment może odpowiadać za sterowanie 
przyspieszenia, czasu i odległości, jak również prędkości początkowej 
i końcowej.

• HD posiada dwie pozycje animacji na każdą lokalizację, żeby 
umożliwić natychmiastową rotację; koniec rotacji jednego segmentu 
ścieżki i początek rotacji kolejnego segmentu mogą być edytowane 
osobno.

• Każdy segment ścieżki (krzywa) posiada dwa uchwyty pozwalające 
na kształtowanie ścieżki.

• Każdy uchwyt segmentu ścieżki posiada wirtualny uchwyt sterujący 
trajektoriami pionowymi, kiedy opcja Dostosuj do terenu jest 
wyłączona w oknie dialogowym ZAAWANSOWANYCH WŁAŚCIWOŚCI 
ANIMACJI.

• Żeby aktywować uchwyty ścieżki, segment ścieżki musi być wybrany. 

• Każda pozycja animacji może być edytowana pod kątem odchylenia, 
pochylenia i obrotu przy wykorzystaniu uchwytów na ekranie lub 
właściwości Położenia w panelu ZAAWANSOWANE WŁAŚCIWOŚCI 
ANIMACJI.

• Opony animowanego modelu są wyświetlone, żeby zademonstrować 
lub symulować, gdzie mogły pojawić się opony na terenie, kiedy pojazd 
się obracał.

• Silnik animacji oblicza przyspieszenie w oparciu o prędkości 
początkową i końcową. Dla wybranego tempa przyspieszenia 
wprowadź je w KOLUMNIE PRZYSPIESZENIA w schemacie animacji, 
który następnie wymaga dostosowania albo do prędkości początkowej, 
albo końcowej.

• Krzywa ścieżki odległości jest dokładnie obliczana pionowo i poziomo.

• Punkty synchronizacji uderzenia są ograniczone do 10, ale dwa pojazdy 
nie mogą mieć dwóch wspólnych i postępujących punktów 
synchronizacji.

• Punkt rotacji może być ustawiony poprzez przeciągnięcie uchwytu 
pozycji OBRÓT przez wszystkie podstawy segmentu. Żeby edytować 
punkt OBROTU, musisz wybrać przedmiot animowany, nie ścieżkę.

• Wybrana ścieżka animacji jest podświetlona w tabeli animacji u dołu 
ekranu.
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• Dostosuj pozycję i położenie, używając uchwytów na ekranie lub 
dostosowując wartości do odpowiednich pól.

• Przesuwanie pojazdu po scenie od razu przedstawi zmienione wartości 
czasu animacji, odległości i przyspieszenia w czasie rzeczywistym.

Tworzenie animacji kolizji 
Postępuj zgodnie z krokami poniżej, żeby stworzyć animacje kolizji lub 
jakiekolwiek inne wydarzenie wymagające zsynchronizowanego punktu czasu.

1. Stwórz animacje zderzających się modeli niezależnie i upewnij się, że ich 
pozycje są we właściwej lokalizacji na wykresie.

2. W SCHEMACIE ANIMACJI daj obu modelom ten sam numer synchronizacji.

UWAGA: Synchronizowanie ma miejsce na początku ścieżki animacji, 
nie na końcu. 

3. Dodatkowe punkty synchronizacji mogą być stworzone dla kolizji wielu 
pojazdów przez powtarzanie tej samej procedury i wykorzystywanie 
nowych numerów synchronizacji. Przykład: jeśli żółty pojazd w obrazku 
powyżej uderzy inny pojazd, następna ścieżka animacji zacznie się „2” 
numerem synchronizacji, a innych kolidujący pojazd dostanie przydzielony 
numer „2”.

4. Można stworzyć nieskończoną ilość punktów synchronizacji, ale te same 
pojazdy mogą być synchronizowane tylko ze sobą nawzajem, sukcesywnie.

Dodawanie pozycji tymczasowych lub fantomów 
HD Pozwala na dodanie do 10 pozycji fantomów między pozycjami segmentów 
ścieżki animacji. Pozycja fantom to kopia modelu „zamrożonego” w śladzie 
animacji.

1. Wybierz ścieżkę animacji.

2. Kliknij EDYTUJ POŚREDNIE POZYCJE w panelu WŁAŚCIWOŚCI ANIMACJI. 
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3. Zmodyfikuj kontrolki FORMULARZA ANIMACJI,

LUB 

Użyj uchwytu na ekranie, żeby edytować położenie i pozycję   

4. Pozycje zjawy mogą być usunięte poprzez kliknięcie przycisku Del 
w FORMULARZU ANIMACJI.

Używanie kamery animacji 
Kamery animacji pozwalają użytkownikowi na zapisywanie animacji z kamery 
umieszczone na scenie. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, żeby 
umieścić kamerę i nagrać animację z jej pozycji:

1. W karcie Animacja kliknij komendę Dodaj kamerę animacji. 

Otworzy się panel KAMER ANIMACJI.  
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2. Umieść kamerę poruszającą się i poruszającą się/śledzącą pod menu 
kontekstowym Formularzem szukania, wybierając Podążaj 
za przedmiotem.    

3. Kliknij Wybierz w panelu KAMERY.

4. Kliknij w animowany model z którego nagrywa kamera (będzie na chwilę 
podświetlony).

5. Dodaj do kamery wartości XYZ, które są stałymi wartościami pojazdu. 

Przykład: Jeśli kamera animacji jest zlokalizowana w samochodzie, 
zwiększ wartość Z, żeby ją podnieść, dopóki nie będzie wyglądać 
zza okna.

6. W panelu PATRZ NA wybierz Podążaj i kliknij Wybierz model podążania 
za celem.

7. Wybierz model do śledzenia (także będzie na krótko podświetlony).

8. Odhacz pole Użycie kamery animacji.

9. Kliknij przycisk Odtwórz VCR, żeby zobaczyć wynik.

10. Żeby umieścić dodatkowe kamery kliknij polecenie Kamera animowana 
i wykonaj kroki 3 - 10. 

11. Nazwij kamery w polu numerów kamer w panelu KAMERA ANIMOWANA. 

12. Edytuj klikając w Kamerę animowaną w karcie Animacja, a następnie 
Wybierz na właściwej kamerze.

Uszkadzanie pojazdów
Postępuj zgodnie z krokami poniżej, żeby zadać uszkodzenia modelowi 
w momencie uderzenia.

1. Wybierz pojazd.

2. W lewym panelu kliknij przycisk Uszkodzenia.
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3. We WŁAŚCIWOŚCIACH USZKODZEŃ wybierz opcję Lokalizacja.

4. Wprowadź całkowitą szerokość i głębokości w opcjach Szerokość 
i Przesunięcie.

5. W razie potrzeby powtórz czynność.

6. Kliknij pole Podgląd Uszkodzeń, żeby obejrzeć zmiany i dokonać 
niezbędnych poprawek.

UWAGA: Przy animacji ustaw numer ID synchronizacji, żeby połączyć 
numer synchronizacji kolizji powiązanej z uszkodzeniem.

Eksportowanie animacji w formie arkusza 
kalkulacyjnego odległości i czasu 
1. Kliknij w jakąkolwiek ścieżkę animacji.

2. W panelu WŁAŚCIWOŚCI wybierz Eksportuj raport animacji jako CSV. 

3. Przejdź do lokalizacji folderu.

4. Nazwij plik.

5. Kliknij przycisk OK.

Efekty animacji
HD pozwala na animowanie oświetlenia i cieni, pogody, ognia i wybuchów. 
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Inne opcje oświetlenia
1. Kliknij komendę Światła w karcie Widok. 

2. Wybierz światło do edycji w panelu EDYTUJ ŚWIATŁA. 

3. Dodaj i manipuluj wybranym światłem.

UWAGA: FARO HD posiada ograniczenie do pięciu świateł w celu 
wyważenia właściwości i wykorzystania zasobów. Z tego samego powodu 
jedynie jedno światło jest wykorzystywane na pojazd do pokazania świateł 
drogowych.

4. Kliknij Cienie, żeby wyświetlić cienie oparte o bieżącym nachyleniu słońca, 
które może być ustawione w poleceniu Skybox w karcie Widok. 

Opcje oświetlenia pojazdu 
1. Żeby uzyskać opcje oświetlenia, wybierz model pojazdu na scenie.

2. Zjedź na spód listy WŁAŚCIWOŚCI w lewym panelu i wybierz Edytuj stany 
światła.  
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3. Odhacz pola, żeby uruchomić wybrane światła.  

4. Kliknij poza panelem, żeby go zamknąć.

UWAGA: Światła i cienie mogą spowolnić pracę komputera, dlatego należy 
dodawać je raczej pod koniec projektu, niż w trakcie jego rozwoju.

Warunki atmosferyczne
1. Ponieważ pogoda może odegrać dużą rolę w analizie i wyświetlaniu sceny, 

dołączone są funkcje generowania deszczu, mgły i śniegu. Kliknij komendę 
Pogoda w karcie Widok.

2. Zaznacz pole wyboru pogody dla Mgły, Deszczu i/lub Śniegu.

3. Dostosuj właściwości wykorzystując suwaki i pokrętła oraz klikając 
komendy dotyczące lekkiego, średniego i ciężkiego opadu Deszczu lub 
Śniegu.

4. Zaznacz lub odznacz pole wyboru Włącz efekty animowane, żeby 
animować pogodę lub wyświetlić ją w trybie statycznym.
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Ogień i wybuchy
Dodawanie ognia i wybuchów do symulacji zniszczenia w scenie stwarza 
przekonujący i żywy obraz, do którego są stosowane. Efekty te mogą być 
synchronizowane z innymi wydarzeniami w linii czasu. Postępuj zgodnie 
z krokami opisanymi poniżej, żeby dodać do sceny ogień lub wybuchy:

1. Kliknij kartę Model.

2. Kliknij polecenie Gwiazda północna, a następnie polecenie Ogień. 
W oknie dialogowym wyświetlą się narzędzia Ogień i Wybuch.

3. Wybierz dany efekt i kliknij na scenie, żeby go umieścić. Standardowy 
uchwyt Gwiazdy pozwoli ci na przeniesienie tego efektu w miarę potrzeb. 

4. Dostosuj te właściwości w panelu WŁAŚCIWOŚCI.
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Rozdział 6: Modele sylwetek człowieka

Modele pozujące
HD zawiera pozujące ludzkie manekiny. Dzięki posiadaniu ponad 20 stawów, 
manekin można umieścić na scenie i łatwo ustawiać.

1. Z karty Modele wybierz kategorię Ludzie i wybierz podkategorię 
Mężczyzna lub Kobieta.  

2. Wybierz manekin za pomocą narzędzia Pozujący manekin.

3. Kliknij scenę, żeby umieścić manekin.

4. Na panelu po lewej kliknij przycisk Pozuj. Na modelu pojawią się czerwone 
punkty zgięć. 

5. Kliknij staw, żeby edytować. Pojawi się okrągły, fioletowy uchwyt. Kliknij 
go prawym przyciskiem myszy, żeby wywołać kontrolki ruchu. 

6.  Kliknij niebieskie i czarne strzałki, żeby dowolnie ustawić model zgodnie.

UWAGA: Żeby zacząć od nowa kliknij przycisk Resetuj do pozycji 
wyjściowej w zakładce Akcje > Więcej z lewego panelu.

7. Po zakończeniu naciśnij przycisk Zatrzymuj Pozycję z lewego panelu.

UWAGA: Jeśli manekin jest odznaczony, kiedy widoczne są punkty 
zgięć, wybierz jeden z czerwonych punktów, żeby ponownie wybrać 
model.
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Zaawansowane modele sylwetki człowieka
Zaawansowane Modele Sylwetki Człowieka (AHM) pozują, posiadają warstwy 
i są anatomicznie właściwe.

Wprowadzanie AHM
Postępuj zgodnie z krokami przedstawionymi poniżej, żeby wprowadzić AHM 
na scenę.

1. Z karty Modele wybierz kategorię Ludzie. 

Z podkategorii Mężczyzna lub Kobieta wybierz model, wykorzystując 
narzędzie Zaawansowany model mężczyzny/kobiety. Prawdź sekcję 
zatytułowaną Ludzkie modele - umieszczanie modelu pozującego. 

Warstwy AHM
Każdy zaawansowany model sylwetki człowieka posiada osiem szczegółowych 
warstw do wyboru:

• Szkielet

• Układ krwionośny

• Układ nerwowy

• Układ pokarmowy

• Układ oddechowy

• Muskulatura

• Widok w ubraniu
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• Widok bez ubrania 

Używanie modeli częściowo animowanych
HD oferuje kilka modeli częściowo animowanych, które zaznaczają swój ruch, 
taki jak chodzenie, bieganie, jogging, czołganie się, skateboarding i więcej. 
Postępuj zgodnie z krokami przedstawionymi poniżej, żeby umieścić model 
animowany i częściowo animowany.

1. W karcie Modele wybierz komendę Ludzie. 

2. Kliknij komendę kategorii Częściowo animowane. 

3. Wybierz model.

4. Kliknij, żeby umieścić go w scenie.

5. Kliknij Edytuj ubranie w lewym panelu, żeby zmienić kolor i widoczność 
skóry i ubrań lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dostępne 
tekstury skóry.

6. Dowolnie animuj klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Dodaj 
ścieżkę animacji.
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7. Kliknij, żeby umieścić ścieżkę i zakończ klikając prawym przyciskiem 
myszy i wybierając Zakończ tryb rysowania.

8. Manipuluj opcjami ruchu w SCHEMACIE ANIMACJI. 

9. Zatrzymaj częściową animację w określonej pozycji wybierając ścieżkę 
animacji, a następnie odznaczając pole wyboru PODANIMUJ ze schematu 
animacji. 
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Rozdział 7: Pomiary

Importowanie pomiarów (punkty danych)
Wszystkie pomiary mogą być importowane do HD.

1. W karcie Pomiary kliknij komendę Importuj. 

2. Wybierz Rodzaj pliku w polu WYBIERZ INSTRUMENT lub plik. 

3. Nawiguj do pliku punktu w twoim komputerze lub podręcznym rejestratorze 
danych. Pliki wspierane:

• Bezpośrednio z podręcznych rejestratorów danych (MapScenes, Pocket 
Zone, MFX).

• Pliki punktów (.csv, .raw, .sdr, .rw5, etc.).

4. Kliknij przycisk Otwórz.

Eksportowanie pomiarów
Pomiary można eksportować w postaci plików .CSV w celu importowania przez 
inne aplikacje. Postępuj zgonie z krokami przedstawionymi poniżej, żeby 
eksportować plik jako CSV.

1. Wybierz parametr pomiarowy do eksportowania.
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2. W lewym panelu kliknij przycisk Eksportuj.  

3. Przeglądaj i wybierz lokalizację do zapisania pliku .csv.

4. Kliknij przycisk Zapisz.

Współrzędna: Wprowadzanie pomiarów ręcznych
Postępuj zgodnie z krokami przedstawionymi poniżej, żeby wprowadzić ręczne 
pomiary.

1. Kliknij kartę Pomiary.

2. Kliknij opcję Współrzędna. 

3. Kliknij w scenę, żeby wprowadzić punkt nastawny Współrzędnej; początek 
linii podstawowej i punkt obrotu wyświetlą się na scenie z domyślną 
20 stopową osią x.
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4. Wprowadź punkty pomiaru i wybierz, jak obejrzeć punkty w panelu 
DZIENNIKA POMIARU. Wprowadź punkty klikając w dziennik.   

UWAGA: 

• Na scenie można dodać do 21 zestawów punktów wszelkiego 
rodzaju. 

• Dodaj tyle zestawów pomiarowych linii podstawowej, ile jest 
wymagane na scenie.

• Wszystkie punkty będą zachowane jako część pliku 
programu HD.

Triangulacja: Wprowadzanie pomiarów ręcznych
Postępuj zgodnie z krokami przedstawionymi poniżej, żeby wprowadzić ręczne 
pomiary triangulacji.

1. Kliknij komendę Triangulacja, żeby stworzyć dziennik triangulacji.

2. Kliknij scenę, żeby wybrać narzędzie do Triangulacji.

3. Wprowadź dane pomiarowe do DZIENNIKA I SCHEMATU TRIANGULACJI.

• Ustaw odległość między dwoma punktami odniesienia triangulacji 
w polu „Linia podstawowa x”. Jest to odległość, którą zmierzono 
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w polu między dwoma punktami odniesienia, od której mierzono 
wszystkie punkty.

• Kiedy dodajesz punkty do dziennika, automatycznie będą się 
generowały nowe rzędy.

• Dla nowego punktu wprowadź odległość między dwoma punktami 
referencyjnymi.

• Korzystając z triangulacji pamiętaj, że punkt może być powyżej lub 
poniżej linii podstawowej prostej biegnącej między dwoma 
punktami referencyjnymi), także korzystaj z Pozytywnego pola 
wyboru po prawej stronie dziennika, żeby określić, po której 
stronie linii powinny pojawić się punkty. 

4. Przesuń lub obróć punkt nastawny za pomocą niebieskiego uchwytu 
i czerwonego, okrągłego uchwytu, które wyświetlają się, kiedy punkt 
nastawny triangulacji jest aktywny.

Scalanie zestawów pomiarowych
Matematyczne scalanie jest trójwymiarowe i niezwykle dokładne. Postępuj 
zgonie z krokami przedstawionymi poniżej, żeby scalić punkty matematycznie.

1. Importuj lub stwórz co najmniej dwa Współrzędne punkty nastawne 
na scenie. Nie zaznaczaj pola wyboru do połączenia punktów.

2. Wybierz pierwszy zestaw punktów

3. Na lewym panelu wybierz scal zestaw punktów. 

4. Wybierz pole wyboru Usuń drugi punkt.  
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5. Wybierz wspólny punkt -- 1 i 2 -- wykorzystując do tego listę rozwijaną 
punktów. 

6. Dodaj wybrane punkty nastawne.
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Rozdział 8: Całkowity teren
Konwertowanie obrazu na scenę 3D pozwala na łączenie najlepszych cech 
danych z obrazów i badań w czysty, dynamiczny obraz.

UWAGA: Całkowity teren jest niedostępny w HD CSI.

Drapowanie obrazu
Postępuj zgodnie z krokami opisanymi poniżej, żeby drapować obraz.

1. Kliknij dwukrotnie na płaszczyznę terenu, żeby otworzyć panel 
WŁAŚCIWOŚCI.

2. Kliknij, żeby Importować Mapy Google.

3. Wprowadź adres lub koordynaty z wybranej lokalizacji i kliknij Szukaj 
(alternatywnie wybierz inny obraz terenu).

4. Kliknij przycisk OK.

5. Importuj pomiary z Całkowitego terenu i odznacz pole wyboru, żeby 
połączyć punkty w linie.

6. Obróć i przesuń ustawienie punktu, żeby zrównać z obrazem.

UWAGA: W celu osiągnięcia najlepszych wyniki, kliknij komendę 2D, 
żeby przełączyć na widok ortogonalny i wyeliminować zaburzenia 
perspektywy. Kliknij komendę Dom, żeby wrócić do widoku 3D przy 
wyrównywaniu. 

7. Kliknij obraz, żeby otworzyć panel MAPY GOOGLE i kliknij Stwórz teren 3D. 
81
Rozdział 8: Całkowity teren



FARO®  HD Wersja 220
Maj 2015
8. Jeśli chcesz, zwiększ gęstość oczek w panelu WŁAŚCIWOŚCI i ponownie 
kliknij Stwórz teren 3D.

9. Jeśli chcesz, połącz linie automatycznie, wybierając ustawienie pomiaru 
i klikając Połącz linie w panelu POMIAR.

10. Zapisz projekt.

UWAGA: 

• Każdy model umieszczony w terenie 3D automatycznie przyłączy 
się do podłoża.

• Opcjonalnie, zwiększ scenę dodając więcej prostych łamanych 
i poproś system terenu o rozpoznanie ich:

1. Narysuj nowe proste łamane.

2. W panelu PROSTYCH ŁAMANYCH wybierz pole Użyj krawędzi 
terenu.

3. Dostosuj tolerancję w panelu tak, żeby obejmowała 
niewidoczne punktu wzdłuż prostych łamanych w wybranej 
odległości tolerancji.

4. Ponownie kliknij Stwórz teren 3D, żeby zobaczyć obraz 
obejmujący proste łamane.

• Alternatywnie, dane terenowe Google mogą być wykorzystane 
poprzez kliknięcie Pobierz teren 3D. 

Mierzenie zrzutów ekranu do mapowania 
całkowitego terenu

Strategia mapowania
Używając narzędzia Całkowity teren wewnątrz HD, rozważ strategię 
mapowania na miejscu wypadku. Stwórz szkic pola przed rozpoczęciem 
mapowania, żeby użytkownik mógł rozplanować, co ma być mierzone.
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Na poniższym diagramie zwróć uwagę na to, że pomiary są robione do pobocza 
drogi, co jest ważne przy używaniu Całkowitego terenu.

Całkowity teren tworzy trójkąty między punktami i jeśli pomiary nie 
są jednorodne, może dojść do sytuacji, w której pomiar osi jezdni tworzy trójkąt 
z polem poza jezdnią lub płaszczyzną, którą starasz się stworzyć, sprawiając 
że powierzchnie są nierówne. Wpłynie to również na pracę animacji, ponieważ 
HD został zaprojektowany w sposób umożliwiający modelom podążanie 
za terenem.

Im więcej zmian we wzniesieniu, tym więcej ujęć lub pomiarów jest potrzebnych 
do odpowiedniego oddania terenu. Wytycz miejsce wypadku przed mapowaniem 
i zaznacz lokacje krańcowe do pomiaru na drodze. Kiedy ma miejsce znaczna 
zmiana we wzniesieniu, pomiary powinny być robione maksymalnie 
w odstępach 50 stóp (15,24 m). Kiedy jezdnia i przyległe rowy, chodniki lub inne 
sąsiadujące własności są w miarę równe, odstępy między pomiarami mogą 
wynosić do 75 stóp (22,86 m). 

Poniżej przedstawiono przykład rozłożenia i oznakowania sceny, która ma być 
mierzona przy użyciu Całkowitego terenu w HD.  

Zauważ, że użytkownik oznaczył dowód na mapie, wliczając różowe ślady 
wzdłuż linii mgły w odstępach 50 stóp (15,24 m). Korespondujące pomiary 
krawędzi nawierzchni, linii mgły i linii osi, jak również zdjęcia wzniesienia 
w rowach powinny być robione zgodnie z różowymi śladami co 50 stóp (15,24 m).
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Rozdział 9: Drukowanie
HD dostarcza wiele opcji drukowania, od zrzutów ekranu wykresu do pełnych 
raportów.

Podgląd wydruku
W karcie Drukuj w programi HD od lewej do prawej są następujące opcje 
drukowania:

• Drukuj wykres: Kliknij, żeby zobaczyć podgląd wydruku sceny; skala 
wydruku jest automatycznie dostosowywana w oparciu o rozmiar papieru 
i obszar sceny.

• Drukuj obszar: Kliknij, żeby wybrać obszar wydruku sceny i ustawić skalę. 
Użyj żółtego uchwytu w kształcie gwiazdki, żeby określić wymaganą 
pozycję i dostosuj skalę na lewym panelu, żeby zwiększyć lub zmniejszyć 
obszar wydruku.

• Drukuj bieżący widok jako obraz: Kliknij, żeby zrobić zrzut ekranu sceny 
widocznej na ekranie i wysłać do Podglądu wydruku.      

Ekran podglądu wydruku
Ekran Podglądu wydruku wyświetla miniaturkę wykresu, który będzie 
drukowany i oferuje wstążkę poleceń do zastosowania różnych opcji.

Wyświetla również opcje Skali w lewym panelu. 

• Użyj najlepszego dopasowania: Automatycznie skaluje, żeby dostosować 
diagram do strony.
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• Skalowanie ręczne: Odznacz Użyj najlepszego skalowania i wprowadź 
pożądaną skalę 1cala równego stopie wybranej wartości. Kliknij podgląd 
wydruku, żeby aktywować.

Polecenia wstążkowe podglądu wydruku
Opis komend wydruku znajduje się w tabeli poniżej. 

Polecenie Kliknij, żeby...

 

...wysłać raport do drukarki.

...sprawdzić drukarkę docelową.

 ...zmienić papier.

 ...wydrukować do pliku PDF.

  

...przełączać między orientacjami poziomą 
i pionową.

UWAGA: Nie wszystkie szablony 
występują w wersji poziomej.

 

...dodać etykietę.

 ...dodać strzałkę wskazującą północ 
do wydruku.

 

...dodać blok tytułowy do wydruku.

  

...dodać szablon do wydruku.

Tabela 9-1 Polecenia wstążkowe podglądu wydruku
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Etykiety
Istnieją dwie metody na dodanie etykiety do sceny, oznaczenie w podglądzie 
wydruku lub wykorzystując do tego narzędzie tekstu z paska narzędzi Rysowanie.

Dodawanie etykiet Narzędzia tekstu
Postępuj zgodnie z krokami opisanymi poniżej, żeby dodać etykiety do sceny: 

1. Kliknij główny pasek narzędzi Rysowania. 

2. Kliknij narzędzie Tekstowe.  

3. Kliknij na scenę, na której ma pojawić się tekst.

4. Kliknij w pole tekstowe, żeby otworzyć panel właściwości w panelu 
po lewej. 

5. Wprowadź żądany tekst w polu TEKSTOWYM u góry panelu.

Etykietowanie w Podglądzie wydruku
Obiekty 2D i etykiety mogą być dodane do sceny z poziomu Podglądu wydruku. 

1. Kliknij przycisk Drukuj wykres, żeby wywołać panel PODGLĄD WYDRUKU.  

2. Kliknij narzędzie Etykieta w górnej części panelu. 

3. Wprowadź tekst tabeli.

4. Wydrukuj scenę.

 ...nazwać i zachować ukończony szablon 
do użycia w przyszłości.

Polecenie Kliknij, żeby...

Tabela 9-1 Polecenia wstążkowe podglądu wydruku
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Raporty
HD umożliwia generację kilku form profesjonalnych raportów.

Wstawianie loga
Postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej, żeby automatycznie wstawić logo 
do raportów.

1. Kliknij logo HD w lewym górnym rogu ekranu.

2. W zakładce DRUKOWANIE poszukaj i wybierz dane logo.  

Raport dziennika pomiaru
Postępuj zgodnie z krokami opisanymi poniżej, żeby wydrukować raport 
dziennika pomiaru: 

1. Z karty Pomiary kliknij komendę Współrzędne dziennika.  

2. Wybierz narzędzie Raport pomiaru z diagramu.  

3. Wybierz opcje, dla których pozycje będą dołączone do raportu. 
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4. Kliknij w nagłówek raportu i dowolnie edytuj. 

5. Nawiguj po raporcie wykorzystując lewą i prawą strzałkę.

6. Kliknij polecenie Drukuj ze wstążki PODGLĄD WYDRUKU.

Raport animacji
Postępuj zgodnie z krokami opisanymi poniżej, żeby wydrukować raport 
animacji.

1. Kliknij ścieżkę animacji dla raportu.

2. Powtórz dla każdego animowanego modelu.

3. Kliknij Drukuj raport animacji.     

4. Wybierz opcje, dla których pozycje będą dołączone do raportu.

5. Kliknij w nagłówek raportu i dowolnie edytuj. 

6. Nawiguj po raporcie wykorzystując lewą i prawą strzałkę.

Zapisywanie i kopiowanie podglądu obrazów i zdjęć
HD pozwala na zapisanie obrazu zrzutu ekranu bieżącego widoku lub na użycie 
komendy kopiowania i wklejenie go bezpośrednio do aplikacji takich, jak Word, 
Power Point, czy Outlook. Użyj przycisków kopiuj i zrzut ekranu w Mini menu, 
żeby skopiować obrazy do schowka i wkleić w dowolnej zawartości programu.  
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Pomoc techniczna
Firma FARO Technologies, Inc. zapewnia swoim klientom najlepszą 
pomoc techniczną. Nasza polityka serwisowa została przedstawiona 
w Załącznik C: Polityka serwisowa dotycząca produktów FARO. 
W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów podczas 
użytkowania któregoś z naszych produktów przed skontaktowaniem się 
z zespołem pomocy technicznej należy wykonać poniższe czynności:

• Przeczytać odnośne rozdziały niniejszej dokumentacji.
• Aby móc przeszukiwać bazę wsparcia technicznego, należy 

odwiedzić stronę poświęconą obsłudze klientów FARO pod 
adresem www.faro.com. Jest ona dostępna całodobowo i przez 
cały tydzień. 

• Należy opisać występujący problem. Należy to zrobić możliwie 
dokładnie. Im więcej podanych informacji, tym łatwiej można 
rozwiązać problem. 

• Jeśli problemu nadal nie udało się rozwiązać, przed 
zatelefonowaniem należy przygotować numer seryjny urządzenia.

Pomoc techniczna jest dostępna w godzinach (od poniedziałku 
do piątku) 

Ameryka Północna:
08:00 – 07:00 czasu środkowoeuropejskiego (EST). 

Europa:
08:00 – 17:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). 

Azja:
08:30 – 17:30 czasu SST (01:30 – 10:30 czasu 
środkowoeuropejskiego). 

Japonia:
09:00 – 17:00 czasu JST (01:00 – 09:00 czasu 
środkowoeuropejskiego). 

Chiny:
08:30 – 17:30 czasu CST (01:30 – 10:30 czasu 
środkowoeuropejskiego). 

Indie:
09:30 – 17:30 czasu IST (04:30 – 12:30 czasu 
środkowoeuropejskiego). 

Problemy oraz pytania można również wysyłać przez całą dobę 
faksem.
 

http://www.faro.com


 

Telefon 

Ameryka Północna:
800 736 2771, +1 407 3333182 (numer międzynarodowy)

Meksyk:
001-866-874-1154

Europa:
+800 3276 7378, +49 7150 9797-400 (numer międzynarodowy)

Azja:
1800 511 1360, +65 6511 1350 (numer międzynarodowy)

Japonia:
0120 922 927, +81 561 63 1411 (numer międzynarodowy)

Chiny:
400 677 6826, +86 21 6191 7600 (numer międzynarodowy)

Indie:
1800 1028456, +91-1146465656 (numer międzynarodowy)

Tajlandia:
+662 7441273-6 (numer międzynarodowy)

Korea:
+82 51 662 3413 (numer międzynarodowy)

Faks 

Ameryka Północna:
+1 407 562 5294

Europa:
+800 3276 1737, +49 7150 9797-9400 (numer międzynarodowy)

Azja:
65 65430111

Japonia:
+81 561 63 1412

Chiny:
+86 021 61917600 

Indie:
+91-11-46465660

Tajlandia:
+662,7443178
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Korea:
+82.51.941.8170

E-Mail 

Ameryka Północna:
support@faro.com

Europa:
support@faroeurope.com

Azja:
supportap@faro.com

Japonia:
supportjapan@faro.com

Chiny:
supportchina@faro.com

Indie:
supportindia@faro.com

Tajlandia:
supportthailand@faro.com

Korea:
supportkorea@faro.com

Odpowiedzi na e-maile lub faksy wysłane poza normalnymi godzinami 
pracy zwykle są udzielane przed południem następnego dnia. Gdyby nasz 
personel był zajęty innymi telefonami, prosimy zostawić wiadomość 
na automatycznej sekretarce – oddzwonimy w ciągu 4 godzin. Prosimy 
pamiętać o pozostawieniu opisu problemu oraz numeru seryjnego 
urządzenia. Nie należy zapomnieć o podaniu swoich personaliów, numeru 
faksu, numeru telefonu oraz numeru wewnętrznego, co umożliwi szybki 
kontakt.
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Załącznik A: Umowa licencyjna 
oprogramowania

PRZED ZAINSTALOWANIEM, KOPIOWANIEM 
I POBRANIEM OPROGRAMOWANIA, UZYSKANIEM 
DO NIEGO DOSTĘPU LUB JAKIMKOLWIEK INNYM JEGO 
UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI 
WARUNKAMI. ZAINSTALOWANIE, KOPIOWANIE 
I POBRANIE OPROGRAMOWANIA, UZYSKANIE DO NIEGO 
DOSTĘPU LUB JAKIEKOLWIEK INNE JEGO UŻYCIE 
OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK PRZECZYTAŁ I ZROZUMIAŁ 
TĘ UMOWĘ LICENCYJNĄ NA OPROGRAMOWANIE 
I WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE JEJ WARUNKÓW. 
JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE TYCH WARUNKÓW, 
NIE MOŻE INSTALOWAĆ I POBIERAĆ TEGO 
OPROGRAMOWANIA, UZYSKAĆ DO NIEGO DOSTĘPU LUB 
W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB GO UŻYWAĆ. 

FARO Technologies, Inc. 

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA 

Ta umowa licencyjna oprogramowania stanowi prawnie wiążącą umowę 
między Użytkownikiem (zdefiniowanym poniżej) a firmą FARO 
Technologies, Inc. („FARO”). Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na te 
warunki: (a) nie może instalować, kopiować i pobierać Oprogramowania 
(zdefiniowanego poniżej), uzyskać do niego dostępu lub w jakikolwiek 
inny sposób go używać i (b) powinien zwrócić kompletne, nieużywane 
Oprogramowanie oraz towarzyszącą mu dokumentację (włącznie 
z materiałami drukowanymi) oraz opakowanie w ciągu trzydziestu (30) 
dni od daty zakupu, aby uzyskać pełny zwrot zapłaconej kwoty za oddane 
Oprogramowanie. Instalując, kopiując i pobierając Oprogramowanie, 
uzyskując do niego dostęp lub używając go w jakikolwiek inny sposób, 
Użytkownik wskazuje, że działa w imieniu swego pracodawcy (który 
to pracodawca jest odtąd zwany „Użytkownikiem” lub „Licencjobiorcą”) 
oraz że ma upoważnienie do zaakceptowania warunków tej umowy 
w jego imieniu, co niniejszym czyni. 

1. Definicje 

1.1 Umowa. „Umowa” oznacza umowę licencyjną Oprogramowania.
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1.2 Licencjonowane oprogramowanie. „Licencjonowane 
oprogramowanie” oznacza oprogramowanie komputerowe tylko 
w postaci czytelnego dla komputera kodu obiektowego, którego 
właścicielem jest firma FARO, i rozprowadzanego na dyskach CD 
ROM, przez Internet lub innymi mechanizmami dystrybucji, 
włącznie z dowolnymi Aktualizacjami tego Licencjonowanego 
oprogramowania, które może być zapewniane przez firmę FARO 
na mocy niniejszej Umowy. Licencjonowane oprogramowanie nie 
obejmuje oprogramowania stron trzecich, nawet jeśli wchodzi ono 
w skład produktów dostarczanych przez firmę FARO.

1.3 Materiały licencjonowanego oprogramowania. „Materiały 
licencjonowanego oprogramowania” oznaczają wszelkie materiały 
związane z Licencjonowanym oprogramowaniem oraz dostarczane 
przez firmę FARO wraz z tym oprogramowaniem w ramach umowy.

1.4 Oprogramowanie. „Oprogramowanie” oznacza 
Licencjonowane oprogramowanie oraz Materiały 
licencjonowanego oprogramowania.

2. Udzielenie licencji 

2.1 Licencja. Z zastrzeżeniem przestrzegania warunków niniejszej 
Umowy firma FARO udziela Użytkownikowi niewyłączną, 
nieprzenaszalną, ograniczoną licencję na korzystanie 
z Oprogramowania przez jednego użytkownika na jednym 
komputerze wyłącznie do celów własnej działalności, 
a Użytkownik akceptuje tę licencję.

2.2 Ograniczenie praw. Firma FARO zachowuje wszelkie prawa, 
tytuły własności, prawa autorskie, prawa patentowe oraz inne 
prawa własności do Oprogramowania oraz wszystkich modyfikacji, 
rozszerzeń i związanych z nim prac pochodnych bez względu 
na pochodzenie. Jest ono objęte tajemnicą handlową. Użytkownik 
nie uzyskuje żadnych praw, wyraźnych lub dorozumianych, 
do Oprogramowania lub związanych z nim prac pochodnych 
innych niż te określone w tej Umowie, a wszystkie prawa 
do Oprogramowania, które nie zostały w sposób wyraźny 
udzielone w ramach tej Umowy, są zastrzeżone przez firmę FARO.

2.3 Kopie. Użytkownik może wykonać jedną (1) kopię 
Licencjonowanego oprogramowania przy założeniu, że będzie 
ona używana tylko przez niego i tylko do celów archiwalnych. 
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Z wyjątkiem ustaleń z sekcji II (Udzielenie licencji) Użytkownik 
nie może używać, drukować, kopiować lub wyświetlać 
Oprogramowania w całości lub częściowo. Użytkownik nie może 
kopiować Materiałów licencjonowanego oprogramowania bez 
uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody firmy FARO. Użytkownik 
zobowiązuje się dołączać informacje o prawach autorskich, znaki 
handlowe, znaki usług lub inne uwagi wskazujące na prawa 
własności firmy FARO i jego licencjodawców (o ile występują) 
do pełnych lub częściowych kopii Oprogramowania w takiej samej 
postaci i w tym samym miejscu, gdzie pojawiają się one 
w oryginale. Zobowiązuje się również do nieusuwania 
wymienionych elementów.

2.4 Modyfikacje. Użytkownik nie wykona i nie zezwoli nikomu 
innemu na wykonanie modyfikacji, dostosowania, tłumaczenia 
kodu, odtwarzania kodu źródłowego, dekompilacji, dezasemblacji 
lub jakiejkolwiek innej próby wykonania prac pochodnych 
na podstawie Licencjonowanego oprogramowania, jakiejkolwiek 
zmiany Licencjonowanego oprogramowania lub próby odtworzenia 
jego kodu źródłowego.

2.5 Zgodność z obowiązującym prawem. Użytkownik zawsze 
powinien postępować zgodnie z obowiązującym prawem 
zagranicznym, federalnym, stanowym i lokalnym, które może mieć 
postać ustaw, regulacji prawnych, reguł, norm, dyrektyw, 
wytycznych, decyzji prawnych lub administracyjnych lub 
jakichkolwiek innych działań federalnych, stanowych lub 
lokalnych, mających związek z egzekwowaniem prawa.

2.6 Prawo do kontroli. Firma FARO ma prawo, po uprzednim 
powiadomieniu w godzinach pracy, do sprawdzenia użytkowania 
własnego Oprogramowania pod kątem oceny zgodności z tą 
Umową.

2.7 Urządzenia pomiarowe. Licencjonowane oprogramowanie 
może obejmować procesowe urządzenia pomiarowe oraz pasywne 
ograniczenia w celu regulacji jego użytkowania. Przykładowo 
Licencjonowane oprogramowanie może zawierać plik licencji, 
który ogranicza użytkowanie do licencjonowanej liczby 
jednoczesnych użytkowników lub nazwanych użytkowników lub 
tymczasowo ogranicza użytkowanie aż do pełnego uiszczenia opłat 
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licencyjnych i innych. Użytkownik zgadza się, że takie pasywne 
ograniczenia i urządzenia pomiarowe to uzasadniony sposób 
zapewnienia zgodności z warunkami licencji i zostały 
uwzględnione w licencji i innych opłatach, a także w Umowie 
jako całości. Użytkownik zgadza się nie zapobiegać działaniu tych 
urządzeń pomiarowych i pasywnych ograniczeń, które regulują 
korzystanie z Licencjonowanego oprogramowania, nie pomijać 
ich ani nie obchodzić w jakikolwiek inny sposób.

2.8 Pakiet konserwacyjny. Możliwe jest zakupienie od firmy 
FARO, po cenie ze standardowego cennika, oddzielnego pakietu 
konserwacyjnego („Pakietu konserwacyjnego”) w odniesieniu 
do Licencjonowanego oprogramowania. Jeśli Użytkownik wybrał 
Pakiet konserwacyjny i zapłacił za niego, wtedy Ograniczona 
gwarancja z sekcji 3.1 wydłużana jest do rozszerzonego okresu 
gwarancyjnego („Rozszerzony okres gwarancyjny”), który wygasa 
wraz w wygaśnięciem Pakietu konserwacyjnego lub w dowolnym 
momencie, jeśli Użytkownik nie zapłaci należnej kwoty za Pakiet 
konserwacyjny. Dodatkowo jeśli Użytkownik ma aktualny Pakiet 
konserwacyjny w momencie wypuszczenia jakiegokolwiek 
rozszerzenia, aktualizacji lub modyfikacji Oprogramowania 
(włącznie z nową wersją Licencjonowanego oprogramowania) 
(każdej „Aktualizacji”), jest uprawniony do uzyskania Aktualizacji 
bez dodatkowych opłat. Jeśli Użytkownik nie ma aktualnego 
Pakietu konserwacyjny w momencie wypuszczenia Aktualizacji, 
nie jest uprawniony do otrzymania tej Aktualizacji. 

3. Ograniczona gwarancja 

3.1 Działanie Licencjonowanego oprogramowania. Firma FARO 
gwarantuje, że w okresie trzydziestu (30) dni od dostarczenia 
Licencjonowanego oprogramowania do Użytkownika 
(„Standardowy okres gwarancyjny”) dostarczone Licencjonowane 
oprogramowanie będzie zgodne z Materiałami licencjonowanego 
oprogramowania, dostarczonymi Użytkownikowi przez firmę 
FARO, gdy będzie ono poprawnie używane w środowisku roboczym 
określonym przez firmę FARO („Ograniczona gwarancja”).

3.2 Wyłączne zadośćuczynienie. Jeśli w trakcie Okresu 
gwarancyjnego (lub Rozszerzonego okresu gwarancyjnego, jeśli 
Użytkownik wykupił Pakiet konserwacyjny zgodnie z ustaleniami 
w sekcji 2.8) Użytkownik powiadomi firmę FARO o jakiejkolwiek 
niezgodności z warunkami Ograniczonej gwarancji w trakcie tego 
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okresu, firma FARO według własnego uznania: (a) podejmie 
uzasadnione z biznesowego punktu widzenia działania w celu 
zapewnienia usług programistycznych i skorygowania wszelkich 
podlegających weryfikacji niezgodności w Licencjonowanym 
oprogramowaniu; lub (b) wymieni niezgodne Licencjonowane 
oprogramowanie; lub (c) rozwiąże niniejszą Umowę w całości 
lub częściowo oraz zwróci Użytkownikowi kwotę zapłaconą 
za niezgodne Licencjonowane oprogramowanie (przy założeniu, 
że w trakcie Rozszerzonego okresu gwarancyjnego maksymalna 
możliwa do zwrotu kwota będzie odpowiadać kwocie zapłaconej 
za Pakiet konserwacyjny). Firma FARO nie gwarantuje wyników 
ani tego, że wszystkie błędy lub usterki zostaną skorygowane. 
PRZEDSTAWIONE POWYŻEJ POSTANOWIENIE OKREŚLA 
JEDYNE I WYŁĄCZNE ZADOŚĆUCZYNIENIE 
W ODNIESIENIU DO NIEZGODNOŚCI Z OGRANICZONĄ 
GWARANCJĄ W TEJ SEKCJI III (OGRANICZONA 
GWARANCJA).

3.3 Zastrzeżenie co do gwarancji: Z WYJĄTKIEM 
OGRANICZONEJ GWARANCJI, PRZEDSTAWIONEJ W SEKCJI 
3.1 (ROZSZERZONEJ PRZEZ ZAKUP PAKIETU 
KONSERWACYJNEGO), FIRMA FARO NIE UDZIELA 
W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA ŻADNYCH 
GWARANCJI, JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH, 
PISEMNYCH LUB USTNYCH, DOTYCZĄCYCH MIĘDZY 
INNYMI DOMNIEMANYCH GWARANCJI WARTOŚCI 
HANDLOWEJ, MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY Z INNYMI 
URZĄDZENIAMI, PRZYDATNOŚCI DO DANEGO CELU, 
NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH, 
STANDARDOWEGO POSTĘPOWANIA HANDLOWEGO, 
NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA LUB TYCH 
WYNIKAJĄCYCH Z PRAKTYK UŻYTKOWANIA 
I HANDLOWYCH. FIRMA FARO NIE GWARANTUJE 
NIEPRZERWANEGO I WOLNEGO OD BŁĘDÓW DZIAŁANIA 
OPROGRAMOWANIA. BEZ USZCZERBKU W ODNIESIENIU 
DO POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ FIRMA FARO NIE 
GWARANTUJE POPRAWNOŚCI TEKSTU WYŚWIETLANEGO 
PRZEZ OPROGRAMOWANIE W JĘZYKACH INNYCH NIŻ 
ANGIELSKI. DO OBOWIĄZKÓW UŻYTKOWNIKA NALEŻY 
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ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI Z PODANYMI PRZEZ FIRMĘ 
FARO WYMAGANIAMI, DOTYCZĄCYMI SPRZĘTU 
I SYSTEMU OPERACYJNEGO.

4. Opłaty i płatności 

4.1 Opłaty, fakturowanie i płatności. Użytkownik powinien uiścić 
opłaty i należności za Oprogramowanie i Pakiet konserwacyjny, 
jeśli zostanie on wybrany, w ciągu trzydziestu (30) dni od daty 
wystawienia faktury przez firmę FARO. Wszystkie wniesione 
w ten sposób opłaty i należności nie podlegają zwrotowi. 
Wszystkie zaległe kwoty będą obciążane odsetkami karnymi 
w wysokości co najmniej (a) półtora procent (1,5%) miesięcznie 
lub (b) w maksymalnej, dopuszczalnej przez prawo wysokości.

4.2 Podatki. Opłaty, należności lub wydatki w ramach tej Umowy 
nie obejmują podatków obrotowych, od użytkowania, 
majątkowych, akcyzowych, od wartości dodanej, od usług lub 
innych podatków, a także wszelkich opłat karnych lub odsetek 
nałożonych teraz lub później przez wszelkie władze federalne, 
stanowe, lokalne lub inne w związku z (a) wszelkimi usługami 
świadczonymi przez firmę FARO, (b) Oprogramowaniem lub jego 
użytkowaniem, (c) udzieloną niniejszym licencją lub (d) tą Umową 
(zwane zbiorczo „Podatkami”). Poza wszelkimi innymi 
wymaganymi płatnościami Użytkownik jest zobowiązany 
do zapłacenia wszystkich Podatków. Jeśli Podatki mają zostać 
zapłacone przez firmę FARO (z wyjątkiem podatków od przychodu 
firmy FARO), firma FARO wystawi Użytkownikowi fakturę 
na kwotę tych Podatków, a Użytkownik zapłaci tę fakturę zgodnie 
z postanowieniami sekcji 4.1 (Opłaty, fakturowanie i płatności). 
Użytkownik zgadza się zabezpieczyć firmę FARO i przejąć 
na siebie wszelkie koszty, odsetki i opłaty karne poniesione przez 
firmę FARO z powodu niespełnienia zobowiązań Użytkownika 
w ramach tej Umowy.

5. Termin i rozwiązanie.

5.1 Rozwiązanie. 

5.1.1 Przez firmę FARO. Firma FARO może rozwiązać 
tę Umowę natychmiast za pisemnym wypowiedzeniem, jeśli 
Użytkownik naruszy którykolwiek z punktów Umowy lub nie 
uiści wymaganych opłat lub należności. Rozwiązanie tej 
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Umowy przez firmę FARO powinno, między innymi, 
informować o rozwiązaniu wszystkich udzielanych w jej 
ramach licencji. 

5.1.2 Przez Użytkownika. Użytkownik może rozwiązać 
tę Umowę z firmą FARO za uprzednim pisemnym 
wypowiedzeniem, jeśli firma FARO naruszy jakiekolwiek 
warunki tej Umowy i nie naprawi skutków tych naruszeń 
w terminie czterdziestu pięciu (45) dni od otrzymania przez 
firmę FARO pisemnego wypowiedzenia, stwierdzającego 
zaniedbanie i chęć rozwiązania umowy.

5.1.3 Obowiązywanie rozwiązania. W ciągu piętnastu (15) 
dni po jakimkolwiek rozwiązaniu tej Umowy Użytkownik 
dostarczy firmie FARO pisemne zaświadczenie, że dołożył 
wszelkich starań, aby oryginały i wszystkie kopie 
Oprogramowania otrzymanego od firmy FARO lub 
opracowane w związku z tą licencją zostały zwrócone do firmy 
FARO lub zniszczone, i że zgodnie z jego wiedzą tak się stało. 
Rozwiązanie tej Umowy nie ogranicza prawa obu stron 
do uzyskania innego dostępnego zadośćuczynienia, jak i nie 
zwalnia Użytkownika z obowiązku uiszczenia wszystkich 
opłat, naliczonych w ramach Umowy.

6. Ograniczenie zadośćuczynienia i odpowiedzialności 

6.1 Wybór i użytkowanie Oprogramowania. Użytkownik ponosi 
pełną odpowiedzialność za 1) wybór Oprogramowania w celu 
uzyskania zamierzonych wyników; 2) instalację Oprogramowania 
(jeśli nie jest ono instalowane przez firmę FARO); 3) użytkowanie 
Oprogramowania; 4) wyniki uzyskane w Oprogramowaniu 
i zastosowanie tych wyników oraz 5) utratę lub uszkodzenie 
danych i dostosowanie procedur i środków zabezpieczających 
(np. regularne wykonywanie kopii zapasowych) w celu 
zapobieżenia tej utracie lub uszkodzeniu. Użytkownik ponosi 
także całkowitą odpowiedzialność za wybór i użytkowanie innych 
programów, programowania, sprzętu i usług używanych wraz 
z Oprogramowaniem oraz także za wyniki z nich uzyskane. 
Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie straty, 
roszczenia lub szkody i związane z nimi koszty i wydatki, 
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wynikające bezpośrednio lub pośrednio z własnych zaniedbań lub 
błędów lub powstałe w związku z nimi.

6.2 ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY 
WYNIKOWE. FIRMA FARO W ŻADNYM WYPADKU NIE 
JEST ODPOWIEDZIALNA ZA WSZELKIE SZKODY 
POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE 
LUB KARNE (WŁĄCZNIE Z WSZYSTKIMI SZKODAMI 
ZWIĄZANYMI Z UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, 
PRZERWANIA DZIAŁALNOŚCI, UTRATĄ DANYCH LUB 
ZYSKÓW).

6.3 OGRANICZENIE DOTYCZĄCE SZKÓD. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA FIRMY FARO 
W ŻADNYM WYPADKU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 
KWOTY, JAKĄ UŻYTKOWNIK ZAPŁACIŁ FIRMIE FARO 
ZA OPROGRAMOWANIE, KTÓREGO DOTYCZY 
NARUSZENIE.

6.4 PODSTAWA UMOWY. POWYŻSZE OGRANICZENIA 
DOTYCZĄ WSZELKICH ROSZCZEŃ LUB SZKÓD 
WYNIKAJĄCYCH Z TEJ UMOWY LUB POWIĄZANYCH 
Z NIĄ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, BEZ WZGLĘDU 
NA SPOSÓB DZIAŁANIA, W ZWIĄZKU Z UMOWĄ LUB JEJ 
NARUSZENIEM, NAWET JEŚLI FIRMA FARO ZOSTANIE 
POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH 
SZKÓD. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że firma 
FARO ustaliła swoje ceny i wprowadziła je do niniejszej Umowy 
na podstawie zrzeczenia się praw gwarancji i ograniczeń 
odpowiedzialności przedstawionych w niniejszej Umowie 
i że to samo dotyczy również podstawowych zasad umowy między 
Użytkownikiem a firmą FARO. Użytkownik zgadza się, 
że ograniczenia, wyłączenia i zastrzeżenia w tej Umowie mają 
zastosowanie nawet w przypadku, gdy wyłączne zadośćuczynienie 
z sekcji 3.2 (Wyłączne zadośćuczynienie) i z sekcji 7.1 (Roszczenia 
z tytułu naruszenia) nie spełnią swojej zasadniczej roli. 

7. Naruszenie własności intelektualnej 

7.1 Roszczenia z tytułu naruszenia. Firma FARO zobowiązuje się 
do prowadzenia obrony Użytkownika w postępowaniu sądowym 
i do zapłacenia kwoty niekorzystnego wyroku sądowego (lub 
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kwoty ugody, na jaką wyrazi zgodę firma FARO) w wyniku takiego 
postępowania sądowego, zgłoszonego przez stronę trzecią 
przeciwko Użytkownikowi o naruszenie obowiązujących 
w Stanach Zjednoczonych patentów, praw autorskich lub znaków 
handlowych tej strony wskutek korzystania z Oprogramowania, 
zgłoszonego w dniu dostarczenia Użytkownikowi 
Oprogramowania przez firmę FARO (każdego „Roszczenia”); 
przy założeniu, że Użytkownik (a) niezwłocznie powiadomi 
pisemnie firmę FARO o Roszczeniu; (b) przekaże firmie FARO 
pełną kontrolę nad prowadzeniem obrony i negocjowaniem ugody, 
jeśli takie wystąpi, w przypadku Roszczenia; (c) będzie w pełni 
współpracował z firmą FARO przy prowadzeniu obrony 
i zawieraniu ugody oraz (d) będzie postępował zgodnie 
z wytycznymi firmy FARO w zakresie zaprzestania użytkowania 
Oprogramowania, które może stanowić naruszenie prawa. Poza 
ustalonymi powyżej zobowiązaniami firma FARO, po otrzymaniu 
informacji wobec firmy FARO może zupełnie dobrowolnie podjąć 
na własny koszt takie działania jak: (a) zdobycie dla Użytkownika 
praw patentowych, autorskich lub praw do znaków handlowych lub 
licencji, jakie mogą być koniecznie w przypadku Roszczenia, lub 
(b) zastąpienie lub zmodyfikowanie Oprogramowania tak, aby nie 
stanowiło naruszenia prawa. Jeśli według wyłącznej własnej oceny 
firmy FARO firma FARO nie ma możliwości zdobycia praw 
umożliwiających dalsze użytkowanie Oprogramowania, 
powodującego naruszenie praw, lub nie ma możliwości zastąpienia 
lub zmodyfikowania tego Oprogramowania tak, aby nie stanowiło 
ono naruszenia prawa w sposób opisany powyżej, firma FARO 
może rozwiązać tę Umowę w całości lub częściowo, 
a Oprogramowanie będące naruszeniem prawa należy niezwłocznie 
zwrócić firmie FARO. W takim wypadku jedynym i maksymalnym 
zadośćuczynieniem ze strony firmy FARO w wyniku takiego 
naruszenia praw jest zwrot Użytkownikowi kwoty zapłaconej przez 
niego firmie FARO za produkt naruszający prawo, pomniejszonej 
o amortyzację pięcioletnią, obliczoną na podstawie zależności 
prostoliniowej.

7.2 Ograniczenia. Zobowiązania ustalone w sekcji VII 
(Naruszenie własności intelektualnej) nie mają zastosowania, 
a firma FARO nie ma w tym zakresie żadnych zobowiązań, jeśli 
Roszczenie lub naruszenie praw jest spowodowane: (a) użyciem 
Oprogramowania w sposób inny niż ściśle określony w tej Umowie 
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lub innej obowiązującej dokumentacji czy instrukcjach 
dostarczonych przez firmę FARO; (b) jakimikolwiek zmianami lub 
modyfikacjami wersji Oprogramowania, nieprzeprowadzonymi 
przez firmę FARO; (c) niezastosowaniem lub niezainstalowaniem 
przez Użytkownika Aktualizacji, udostępnianych nieodpłatnie 
przez firmę FARO; (d) dystrybucją, sprzedażą rynkową lub 
użyciem przez Użytkownika Oprogramowania na korzyść stron 
trzecich; (e) połączeniem Oprogramowania z materiałami 
niedostarczonymi przez firmę FARO lub (f) informacjami, 
materiałami lub specyfikacjami, dostarczonymi przez Użytkownika 
lub w jego imieniu. Jeśli firma FARO zmuszona będzie do podjęcia 
obrony w procesie sądowym, dotyczącym powyższej sekcji 7.1 
(Roszczenia z tytułu naruszenia), a tenże proces sądowy obejmuje 
zarzuty związane między innymi z produktami stron trzecich 
innych niż firma FARO, Użytkownik powinien na własny koszt 
prowadzić oddzielną obronę w zakresie tych zarzutów i zgadza się 
na zwrot firmie FARO kosztów doradców prawnych i kosztów 
poniesionych przez firmę FARO w związku z obroną przed tymi 
zarzutami. Co więcej, firma FARO i jej dostawcy nie ponoszą 
odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia związane 
z naruszeniem własności intelektualnej (także między innymi 
z dowolnym Roszczeniem) w wyniku produkowania, użytkowania, 
sprzedaży i oferowania sprzedaży Oprogramowania przez 
Użytkownika, przekazywania informacji na temat 
Oprogramowania lub innego jego rozporządzania czy promowania 
przez Użytkownika po otrzymaniu przez niego powiadomienia 
od firmy FARO, że powinien zaprzestać użytkowania tego 
Oprogramowania z powodu tego roszczenia. Użytkownik zgadza 
się przejąć na siebie od firmy FARO wszystkie szkody, koszty 
i wydatki, włącznie z uzasadnionymi kosztami doradców 
prawnych, poniesionych w wyniku dalszego użytkowania przez 
Użytkownika Oprogramowania naruszającego prawa po 
otrzymaniu od firmy FARO takiego powiadomienia. 
POSTANOWIENIA TEJ SEKCJI VII (NARUSZENIE 
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ) USTALAJĄ CAŁOŚĆ 
OBOWIĄZKÓW FIRMY FARO I JEDYNE I WYŁĄCZNE 
ZADOŚĆUCZYNIENIE UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU 
DO JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA LUB INNYCH 
ZARZUTÓW OBEJMUJĄCYCH NARUSZENIE LUB 
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WYKORZYSTANIE W NIEWŁAŚCIWYM CELU PRAW 
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

8. Ochrona i zabezpieczenie Oprogramowania 

8.1 Poufność. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pomysły, 
metody, techniki i ich zastosowania zawarte w Oprogramowaniu 
lub ujawnione czy dostarczone w wyniku świadczenia usług 
w ramach tej umowy (zwane zbiorczo „Poufnymi informacjami 
firmy FARO”) stanowią poufne i zastrzeżone prawnie informacje, 
będące własnością firmy FARO, których nieupoważnione użycie 
lub ujawnienie może być szkodliwe dla firmy FARO. Użytkownik 
zgadza się zachować Oprogramowanie i Poufne informacje firmy 
FARO jako ściśle poufne i ujawniać je tylko swym pracownikom 
(z wyłączeniem niezależnych podwykonawców), wiedząc, że będą 
one używane wyłącznie do celów zgodnych z tą Umową. 
Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich środków 
ostrożności na podstawie instrukcji, umowy lub innych w celu 
zapewnienia, że pracownicy mający dostęp do tych informacji 
w celu podjęcia działań w ramach tej Umowy zostaną 
poinformowani, że Oprogramowanie i Poufne informacje firmy 
FARO są poufnymi informacjami należącymi do firmy FARO, 
oraz za zapewnienie, że pracownicy nie używają ich w sposób 
nieautoryzowany i nie ujawniają ich. Użytkownik wyraża również 
zgodę na podjęcie wspomnianych działań. Użytkownik może 
ujawnić te materiały na żądanie agencji rządowej lub sądu po 
przekazaniu firmie FARO pisemnego powiadomienia o tym fakcie 
przed ujawnieniem i we współpracy z firmą FARO w celu 
uzyskania ochrony.

8.2 Utylizacja. Przed utylizacją jakiegokolwiek nośnika, 
na którym znajduje się Oprogramowanie, Użytkownik musi 
zapewnić, że Oprogramowanie zostało wykasowane lub zniszczone 
w inny sposób.

8.3 Słuszne wynagrodzenie. Użytkownik przyjmuje 
do wiadomości, że żadne odszkodowanie przysługujące z mocy 
prawa nie stanowi adekwatnego zadośćuczynienia za szkody 
wyrządzone firmie FARO poprzez naruszenie postanowień 
niniejszego paragrafu VIII. Dlatego też firma FARO będzie 
uprawniona do dochodzenia zabezpieczenia roszczeń przeciwko 
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Użytkownikowi bez konieczności udowadniania szkód 
rzeczywistych. To zabezpieczenie roszczeń w żaden sposób nie 
ogranicza innych zadośćuczynień, jakie firma FARO może uzyskać 
w wyniku naruszenia przez Użytkownika zawartych tu paragrafów.

9. Różne akcesoria 

9.1 Wypowiedzenia. Wszystkie wypowiedzenia wymagane 
lub dopuszczone przez obie strony powinny być przekazywane 
w formie pisemnej: (1) doręczane osobiście; (2) faksem w formie 
elektronicznej, z potwierdzeniem wysłanym pocztą poleconą 
za potwierdzeniem odbioru lub opłaconą przesyłką; (3) firmą 
kurierską, dostarczającą przesyłki w nocy lub (4) pocztą poleconą 
za potwierdzeniem odbioru lub opłaconą przesyłką. 
Wypowiedzenia wysyłane do firmy FARO powinny być 
adresowane na Biuro Obsługi Klienta firmy FARO. 
Wypowiedzenia są traktowane jako doręczone najwcześniej 
w przypadku doręczenia osobistego, po dostarczeniu faksu 
w formie elektronicznej z potwierdzeniem z urządzenia 
nadającego, że transmisja została zakończona, jeden dzień roboczy 
po przekazaniu przesyłki firmie kurierskiej, realizującej przesyłki 
w nocy, lub trzy dni robocze po przekazaniu na pocztę 
w wymagany tu sposób.

9.2 Całość umowy / interpretacja. Ta Umowa wraz z Ofertą, 
do której jest dołączona, oraz każdym obowiązującym 
postanowieniem w każdym innym dodatku, z którym ta Oferta 
stanowi kompletne i zupełne wyrażenie umowy między firmą 
FARO i Użytkownikiem w odniesieniu do kwestii przez nią 
regulowanych, oraz wszystkie poprzednie reprezentacje, 
omówienia i treści pisemne są zastępowane przez tę Umowę. 
W odniesieniu do kwestii związanych z Oprogramowaniem ta 
Umowa ma pierwszeństwo przed niezgodnymi lub niespójnymi 
warunkami, jakie mogą się pojawić w każdym innym Dodatku 
do Oferty. Jakiekolwiek zmiany, modyfikacje lub poprawki 
warunków tej Umowy będą ważne pod warunkiem zachowania 
ich formy pisemnej i podpisania przez Użytkownika i firmę FARO. 
W przypadku stwierdzenia, że jakiekolwiek postanowienie 
niniejszej Umowy jest niezgodne z obowiązującym prawem lub 
nieważne, postanowienie takie będzie nieskuteczne w stopniu, 
w jakim jest niezgodne z prawem, lub nieważne, co nie będzie 
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miało wpływu na pozostałe postanowienia niniejszej Umowy. 
Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na fakt wykonania 
i akceptacji tej Umowy w sposób elektroniczny zamiast 
standardowych papierowych dokumentów. Użytkownik zgadza się, 
że ta Umowa będzie obowiązywać między stronami w takim 
samym zakresie i na tych samych warunkach, jak inne dokumenty 
biznesowe, sporządzone i obsługiwane w formie dokumentów. 

9.3 Siła wyższa. Wszystkie opóźnienia w wykonaniu postanowień 
tej Umowy lub ich niewykonanie (inne niż niewykonanie 
wymaganych płatności w ramach Umowy) spowodowane czynami, 
zaniedbaniami, zdarzeniami, wypadkami lub warunkami poza 
uzasadnioną kontrolą stron (włączając w to bez ograniczeń 
wypadki losowe, niewywiązanie się stron trzecich, usterki lub 
defekty i błędy w oprogramowaniu lub sprzęcie stron trzecich, 
działania jednostek samorządowych, nieposłuszeństwo cywilne lub 
powstania, blokady, embargo na towary, działania władz cywilnych 
lub wojskowych, akty terrorystyczne, pożary, powodzie, wojny lub 
zamieszki) nie stanowią naruszenia tej Umowy i nie powinny 
prowadzić do wniesienia jakichkolwiek roszczeń za szkody, a czas 
na wykonanie tego postanowienia, jeśli taki występuje, powinien 
być wydłużony o uzasadniony okres, odpowiadający co najmniej 
czasowi trwania warunków uniemożliwiających wykonanie.

9.4 Zrzeczenie. Wszystkie zrzeczenia się praw w ramach tej 
Umowy powinny mieć formę pisemną i być wyraźne wskazane 
jako zrzeczenie się praw do tej Umowy, aby miały moc prawną. 
Brak lub opóźnienie wykonania przez którąkolwiek ze stron 
któregokolwiek prawa przysługującego jej z tytułu uchybienia 
drugiej strony nie stanowi akceptacji uchybienia ani modyfikacji 
Umowy; nie stanowi również przeszkody do wykonania 
któregokolwiek prawa przysługującego stronie nieuchybiającej 
na podstawie niniejszej Umowy.

9.5 Zachowanie mocy postanowień Umowy. Wygaśnięcie lub 
rozwiązanie niniejszej Umowy z jakiejkolwiek przyczyny nie 
zwalnia żadnej ze stron z określonych w niej zobowiązań, które (a) 
zostały jednoznacznie określone przez strony jako pozostające 
w mocy po takim wygaśnięciu lub rozwiązaniu, (b) pozostają 
do wykonania lub (c) z racji swojego charakteru mają zastosowanie 
po takim wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
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9.6 Prawo Umowy i właściwość sądów. Niniejsza Umowa będzie 
interpretowana zgodnie z prawem stanu Floryda. Strony 
uzgadniają, że wszelkie powództwa i postępowania związane 
z niniejszą Umową będą prowadzone wyłącznie w sądach 
stanowych lub federalnych (o ile jest to dopuszczone przez prawo, 
a strona postanowi wnieść powództwo do sądu federalnego) 
w ___________________. Wszelkie wniesione przez Użytkownika 
powództwa wynikające z niniejszej Umowy lub w jakikolwiek 
sposób z nią związane muszą zostać wszczęte w ciągu jednego (1) 
roku od wystąpienia podstawy powództwa.

9.7 Cesja. Użytkownik nie może sublicencjonować, scedować lub 
przenieść praw do tej Umowy lub Oprogramowania bez uzyskania 
wcześniejszej pisemnej zgody firmy FARO. Każda próba 
sublicencjonowania, cedowania lub przeniesienia jakichkolwiek 
praw, obowiązków lub zobowiązań w ramach tej Umowy bez 
uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody firmy FARO jest 
nieważna i nie ma mocy prawnej.

9.8 Ograniczenia dotyczące eksportu. Licencja 
na Oprogramowanie dotyczy jego użytkowania w określonym 
kraju, zatwierdzonym przez firmę FARO. Użytkownik nie może 
eksportować Oprogramowania do innego kraju bez uzyskania 
pisemnej zgody firmy FARO i uiszczenia wszelkich 
obowiązujących w danym kraju dopłat. Użytkownik zgadza się 
całkowicie przestrzegać wszystkich obowiązujących praw 
i regulacji eksportowych USA i innych krajów, w których będzie 
używane Oprogramowanie („Prawo eksportowe”), w celu 
zapewnienia, że Oprogramowanie ani żaden jego bezpośredni 
produkt nie są (a) eksportowane, pośrednio lub bezpośrednio, 
z naruszeniem jakiegokolwiek Prawa eksportowego ani (b) nie 
są przeznaczone do użytkowania w jakimkolwiek celu, 
zabronionym przez Prawo eksportowe. Bez uszczerbku 
w odniesieniu do powyższego postanowienia Użytkownik nie 
będzie eksportował lub reeksportował Oprogramowania: (a) 
do jakiegokolwiek kraju, który został objęty przez USA lub Unię 
Europejską embargiem lub ograniczeniami eksportowymi 
w zakresie towarów i usług, lub do dowolnego obywatela/spółki 
mających siedzibę w takim kraju, bez względu na ich lokalizację, 
którzy zamierzają przesłać lub przetransportować Oprogramowanie 
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z powrotem do takiego kraju; (b) do jakiegokolwiek użytkownika, 
o którym wiadomo lub zachodzi podejrzenie, że użyje 
Oprogramowania do zaprojektowania, opracowania lub 
wyprodukowania broni nuklearnej, chemicznej lub biologicznej; 
lub (c) do jakiegokolwiek innego użytkownika, który ma zakaz 
uczestnictwa w transakcjach eksportowych, wydany przez 
jakąkolwiek agencję federalną lub krajową rządu USA lub 
Unii Europejskiej.

9.9 Ograniczone prawa rządu USA. Oprogramowanie jest 
„pozycją handlową” zgodnie z definicją tego terminu w rozdziale 
48 sekcja 2.101 przepisów CFR (październik 1995 r.), obejmującą 
„oprogramowanie komercyjne” oraz „dokumentację 
oprogramowania komercyjnego”, gdyż takie terminy są używane 
w rozdziale 48 sekcja 12.212 przepisów CFR (wrzesień 1995 r.), 
i jest dostarczane rządowi USA wyłącznie jako produkt 
przeznaczony do celów komercyjnych. Zgodnie z rozdziałem 48 
sekcja 12.212 i rozdziałem 48 sekcje od 227.7202-1 do 227.7202-4 
przepisów CFR (czerwiec 1995 r.) wszyscy Użytkownicy końcowi 
podlegający rządowi Stanów Zjednoczonych nabywają 
Oprogramowanie wyłącznie na prawach określonych w niniejszej 
Umowie.
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B-1

Załącznik B: Warunki zakupu 
Wszystkie zamówienia zakupu (dalej określane jako „Zamówienie”) 
dostarczanych przez FARO produktów i usług (dalej określane jest jako 
„Produkt”) podlegają poniższym warunkom oraz zasadom, na które 
zgadza się Nabywca. Wszystkie terminy pisane wielką literą zostały 
zdefiniowane poniżej, w punkcie 8.00 Definicje.

1.00 Zapłata ceny zakupu 

1.01 Niniejszym Nabywca obiecuje uiścić zgodnie z rachunkiem 
FARO wszystkie odroczone części składowe ceny zakupu, łącznie 
z odsetkami za spóźnione płatności cen zakupu w wysokości 1,5% 
miesięcznie (18% rocznie).

1.02 Niniejszym Nabywca udziela FARO zabezpieczenia 
wierzytelności na produktach sprzedawanych w ramach Zamówienia, 
które może zostać dokonane za pomocą deklaracji finansowych UCC-1, 
zarejestrowanych w okręgu właściwym dla lokalizacji firmy Nabywcy 
i złożonych w Biurze Sekretarza Stanu, które to zabezpieczenie 
wierzytelności pozostanie w mocy aż do otrzymania przez FARO 
zapłaty w całości ceny zakupu wraz z odsetkami za opóźnione płatności.

1.03 Jeśli Nabywca nie dokona pełnej płatności ceny zakupu 
w terminie określonym w Zamówieniu, FARO będzie mieć 
do dyspozycji następujące środki zaradcze, które będą stosowane 
łącznie, a nie alternatywnie:

a) prawo do anulowania Zamówienia oraz wejścia na teren 
Nabywcy w celu odzyskania posiadania Produktu, a Nabywca 
zgadza się, że w takim przypadku wszelkie przedpłaty oraz 
depozyty przepadają na rzecz FARO – jako likwidacja szkody, 
a nie jako grzywna – a wszystkie koszty poniesione przez FARO 
w związku z usunięciem i następującym po nim transportem 
Produktu zostaną opłacone przez Nabywcę na pisemne wezwanie;

b) prawo do wejścia na teren Nabywcy i usunięcia całego 
Oprogramowania, komponentów Produktu oraz innych elementów, 
których usunięcie jest konieczne w celu uczynienia Produktu 
niezdatnym do użytkowania;

c) prawo do wstrzymania wszelkich usług, które w innym 
przypadku powinny być przez FARO zapewnione zgodnie 
z gwarancjami określonymi w punkcie 4.00 Gwarancje oraz 
ograniczenia odpowiedzialności niniejszej Umowy;
 



 

d) zerwanie wszelkich istniejących umów licencji 
na oprogramowanie oraz;

e) zastosowanie wszelkich innych dostępnych środków, łącznie 
z pozywaniem w celu odzyskania jakiejkolwiek pozostałej 
do uregulowania części ceny zakupu (np. przyśpieszenie terminu 
płatności ceny zakupu, przez co cały bilans stawałby się 
natychmiast należny i w pełni wymagalny);

f) Klient zostanie obciążony 20-procentową opłatą za zwrot 
do magazynu w przypadku odmowy odebrania dostarczonego 
wyposażenia. Wyposażenie musi zostać zwrócone w stanie 
nierozpakowanym w ciągu 10 dni roboczych od jego odebrania 
w agencji celnej.

1.04 Jeśli Nabywca nie dokona wpłat zgodnie z warunkami 
Zamówienia, Produkty Nabywcy mogą zostać pozbawione 
funkcjonalności do czasu spełnienia warunków płatności.

Żadne zrzeczenie się przez FARO swoich praw pod niniejszymi 
warunkami nie będzie uznawane za stanowiące zrzeczenie się roszczeń 
dotyczących późniejszych naruszeń oraz przypadków niewywiązania 
się z umowy przez Nabywcę. W przypadku nabycia więcej niż jednego 
Produktu w ramach Zamówienia, o ile nie zostanie ustalone inaczej, 
każda zapłata otrzymana przez FARO od Nabywcy będzie rozliczana 
proporcjonalnie do kosztów każdego produktu, a nie do ceny zakupu 
tych produktów.

2.00 Dostawa oraz transport 

2.01 Daty dostawy są szacunkowe i nie są gwarantowane – oparte 
są na warunkach istniejących w chwili podawania takiego oszacowania.

2.02 FARO nie będzie odpowiadać za żadne straty ani szkody, 
zarówno bezpośrednie, pośrednie, jak i wynikowe, wynikające 
z opóźnień dostawy Produktu. Jedynym środkiem zaradczym Nabywcy, 
jeśli Produkt nie zostanie dostarczony w ciągu 90 dni od spodziewanego 
terminu dostawy, będzie anulowanie Zamówienia i odzyskanie 
od FARO – bez odsetek ani opłat karnych – sumy przedpłaty lub 
depozytu oraz całej reszty ewentualnych wpłat na poczet ceny zakupów 
dokonanych przez Nabywcę. Niezależnie od powyższego, takie prawo 
do anulowania Zamówienia nie będzie dotyczyć sytuacji, w których 
opóźnienie dostawy wynikło z przyczyn niezależnych od FARO, 
włączając w to – bez ograniczeń – konieczność postępowania zgodnie 
z wszelkimi przepisami, nakazami lub instrukcjami administracji 
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federalnej, stanowej, okręgowej, komunalnej czy jakiejkolwiek innej 
oraz jej agencji, siłę wyższą, zaniedbania ze strony Nabywcy, działania 
władz cywilnych lub wojskowych, embarga, wojny oraz powstania, 
przerwy w pracy spowodowane strajkiem lub rozruchami, opóźnienia 
transportowe oraz inne problemy wynikające z przyczyn niezależnych 
od FARO, powodujące problemy ze zdobyciem właściwej siły roboczej, 
placówek produkcyjnych oraz materiałów z ich normalnych źródeł. 
Wszelkie opóźnienia wynikające z takich przyczyn będą przedłużać 
szacowany czas dostawy o czas trwania takiej przyczyny.

2.03 Odpowiedzialność za wszelkie koszty oraz ryzyko w jakikolwiek 
sposób związane z magazynowaniem, transportem i instalowaniem 
Produktu ponosi w całości Nabywca. W przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek sporów co do tego, czy uszkodzenie Produktu zostało, 
czy też nie zostało spowodowane podczas magazynowania, transportu 
lub instalacji, wiążąca będzie opinia działających racjonalnie doradców 
technicznych FARO.

3.00 Instalacja oraz szkolenie operatora 

3.01 Nabywca jest odpowiedzialny za instalację Produktu, łącznie z – 
bez ograniczeń – przygotowaniem swojej siedziby, wypakowaniem 
Produktu ze skrzynek oraz przygotowaniem Produktu do pracy. 
Nabywca, jeśli zechce, może wybrać zamówienie wykonania takich 
usług w FARO.

4.00 Gwarancje oraz ograniczenia odpowiedzialności 

4.01 FARO gwarantuje, że (z zastrzeżeniami punktu 4.06) Produkt 
będzie wolny od wad fabrycznych oraz materiałowych, wpływających 
na zdatność Produktu do jego normalnych celów w normalnych 
warunkach użytkowania, serwisowania i konserwacji. Kompletna 
deklaracja usługi gwarancyjno-konserwacyjnej FARO znajduje się 
w Załącznik C: Polityka serwisowa dotycząca produktów FARO.

4.02 FARO gwarantuje, że Oprogramowanie będzie działać zgodnie 
ze specyfikacjami oraz że System będzie działać i zachowywać się 
w przewidziany sposób, w połączeniu ze zwykłym przeznaczeniem, 
dla którego został zaprojektowany.

4.03 Konserwacja/gwarancja określona powyżej, w punkcie 4.01, 
utraci ważność po zakończeniu 12-miesięcznego okresu, 
rozpoczynającego się od daty dostawy z fabryki FARO („Okres 
konserwacji/gwarancji”).
B-3
 



 

4.04 Podlegając ograniczeniom określonym w punkcie 4.06, 
Gwarancje będą obejmować wszelkie defekty odkryte przez Nabywcę 
w działaniu Sprzęt lub Oprogramowania i zgłoszone FARO w Okresie 
konserwacji/gwarancji. Jeśli Sprzęt lub Oprogramowanie zostanie 
uznane przez działającą racjonalnie firmę FARO za wadliwe i zostanie 
przez FARO potwierdzone, że wynika to z wad materiałów lub 
wykonawstwa FARO, Sprzęt lub Oprogramowanie zostaną naprawione 
lub wyregulowane w stopniu uznanym przez FARO za niezbędny lub – 
jeśli FARO uzna to za koniecznie – wymienione na nowe Sprzęt, 
Oprogramowanie lub ich części, nieodpłatnie dla Nabywcy.

4.05 Roszczenia związane z Gwarancjami będą zgłaszane przez 
dostarczenie FARO pisemnego zawiadomienia o defekcie w Systemie 
lub przyrządzie Sprzęt. W rozsądnym czasie od odebrania takiego 
zawiadomienia System oraz Sprzęt zostaną zbadane przez personel 
serwisowy FARO, a usługa konserwacji/gwarancji zostanie zapewniona 
Nabywcy nieodpłatnie, jeśli System i Sprzęt zostaną uznane przez 
FARO za wadliwe, zgodnie ze znaczeniem określonym w niniejszym 
punkcie.

Jeśli zgodnie z uzasadnioną opinią podaną po diagnozie FARO system 
i Sprzęt nie są wadliwe, Nabywca pokryje koszty serwisu, stanowiące 
sumę, jaką FARO w innym przypadku pobiera za diagnostykę 
pozagwarancyjną.

4.06 Gwarancje nie dotyczą:

a) żadnych defektów w jakichkolwiek komponentach Systemu, 
które – zgodnie z racjonalną opinią FARO – zostały spowodowane 
przez to, że Sprzęt, Oprogramowanie lub System były niewłaściwie 
magazynowane, instalowane, użytkowane lub konserwowane, albo 
jeśli Nabywca dopuścił do nieautoryzowanych modyfikacji, 
dodatków, regulacji lub napraw struktury bądź zawartości twardego 
dysku czy też jakiejkolwiek innej części Systemu lub mogącej 
wpływać na System, a także defektów spowodowanych oraz 
napraw wymaganych w wyniku przyczyn niezależnych 
od wykonawstwa FARO i materiałów użytych przez FARO. 
W niniejszej Umowie słowo „nieautoryzowane” oznacza 
niezatwierdzone i niedopuszczone przez FARO.

b) Gwarancje nie będą obejmować wymiany elementów 
zużywalnych, takich jak między innymi bezpieczniki, papier 
do drukarki, atrament do drukarki, głowice drukujące, materiały 
do czyszczenia dysku i podobne.
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c) Gwarancje nie będą obejmować drobnych prewencyjnych oraz 
korekcyjnych zabiegów konserwacyjnych, łącznie z – między 
innymi – wymianą bezpieczników, czyszczeniem głowic napędów 
dysków, czyszczeniem filtra wentylatora oraz wymianą baterii zegara.

d) żadnego wyposażenia ani jego komponentów, które zostały 
sprzedane lub przekazane stronie innej niż pierwotny Nabywca 
bez pisemnej zgody FARO.

4.07 Naprawy fabryczne

a) JEŚLI SYSTEM JEST OBJĘTY KONSERWACJĄ/
GWARANCJĄ: Nabywca zgadza się dostarczyć Produkt do FARO 
w oryginalnych opakowaniach. FARO zwróci naprawiony lub 
wymieniony Produkt. FARO poniesie koszty potrzebnych części 
oraz powrotnej wysyłki do Nabywcy. FARO może upoważnić 
producenta komponentu Produktu do wykonania tej usługi.

b) JEŚLI SYSTEM JEST OBJĘTY PLANEM SERWISOWYM 
KLASY PREMIUM: W przypadku gdy będzie to praktyczne 
i możliwe do udostępnienia, FARO udostępni Nabywcy zastępcze 
części komponentów lub przyrządu Sprzęt („tymczasowe 
zamienniki”) na czas, gdy odpowiednie elementy systemu 
Nabywcy lub Sprzęt przechodzą naprawy w fabryce FARO. 
Koszty transportu tych „tymczasowych zamienników” oraz 
przyrządu Sprzęt zostaną poniesione przez FARO.

c) JEŚLI SYSTEM NIE JEST OBJĘTY KONSERWACJĄ/
GWARANCJĄ: Nabywca ponosi koszty oprogramowania oraz 
części zamiennych, a także wszelkie opłaty za transport. Wszystkie 
opłaty zostaną oszacowane i opłacone przed rozpoczęciem napraw.

d) Części zamienne, używane do naprawy, mogą być nowe, 
odnowione lub zawierać odnowione materiały.

4.08 Żaden element niniejszego pisma nie będzie uznawany 
za obligujący FARO do dokonywania prac serwisowych, napraw ani 
do dostarczania części do jakichkolwiek produktów po upłynięciu ich 
Okresu konserwacji/gwarancji.

4.09 Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnych okolicznościach FARO nie będzie odpowiadać 
za szczególne, przypadkowe ani wynikowe szkody, łącznie z – między 
innymi – zranieniami lub śmiercią jakiegokolwiek operatora bądź innej 
osoby, straty albo szkody z tytułu niemożności użytkowania Systemu, 
zwiększonych kosztów operacyjnych, strat w produkcji, strat 
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spodziewanych zysków, zniszczeń własności ani żadnych innych 
szczególnych, przypadkowych lub wynikowych szkód jakiejkolwiek 
natury, wynikających z jakichkolwiek przyczyn, opartych zarówno 
na kontrakcie, deliktach (łącznie z niedbałością), jak i na jakiejkolwiek 
innej teorii prawnej. W ramach niniejszej Umowy FARO ponosi 
odpowiedzialność związaną z wszelkimi przyczynami, opartymi 
zarówno na kontrakcie, deliktach (łącznie z niedbałością), jak i na 
jakiejkolwiek innej teorii prawnej, jedynie w formie zobowiązania 
do naprawy lub wymiany wadliwych komponentów w Systemie lub 
w urządzeniu Sprzęt, biorąc pod uwagę ograniczenia określone powyżej 
w niniejszym rozdziale.

Niniejsze oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności 
za wynikowe straty obejmuje także takie straty szczególne, 
przypadkowe i wynikowe, które mogą zostać poniesione przez strony 
trzecie, spowodowane zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, 
wynikające z rezultatów testów lub danych wygenerowanych przez 
system bądź jakikolwiek jego komponent, a Nabywca zgadza się 
chronić i zabezpieczać FARO przed takimi roszczeniami stron trzecich.

4.10 Powyższe będzie jedyną i wyłączną odpowiedzialnością FARO 
oraz jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym Nabywcy w stosunku 
do systemu.

JEDYNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FARO WYNIKAJĄCA 
Z GWARANCJI ZOSTAŁA NINIEJSZYM OKREŚLONA I FARO 
NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ ZA WYNIKOWE, POŚREDNIE 
ANI PRZYPADKOWE STRATY, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY 
ROSZCZENIE WYNIKA Z NARUSZENIA GWARANCJI, 
NIEDBAŁOŚCI, CZY Z INNYCH PRZYCZYN.

POMIJAJĄC INNE NIŻ TUTAJ OKREŚLONE GWARANCJE 
WYRAŻONE, FARO ODRZUCA WSZELKIE INNE GWARANCJE, 
ŁĄCZNIE Z IMPLIKOWANYMI GWARANCJAMI 
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI 
DO OKREŚLONYCH CELÓW.

4.11 FARO nie upoważnia żadnej osoby (ani fizycznej, ani prawnej) 
do przyjmowania za FARO odpowiedzialności w związku z Produktami 
lub w stosunku do Produktów. Żaden agent ani pracownik FARO nie 
jest upoważniony do składania jakichkolwiek deklaracji lub obietnic 
w imieniu FARO, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej 
Umowie, ani do modyfikowania warunków bądź ograniczeń Gwarancji. 
Deklaracje słowne nie są dla FARO wiążące.
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4.12 Konserwacje/gwarancje obejmują wyłącznie Nabywcę, a ich 
przeniesienie jest możliwe jedynie pod następującymi warunkami:

• System Sprzęt jest obecnie objęty serwisem/gwarancją.

• Nowy właściciel jest lub staje się użytkownikiem 
certyfikowanym.

• Formularz transferu konserwacji/gwarancji FARO zostanie 
wypełniony i przedłożony w dziale obsługi klienta.

Wszelkie roszczenia wynikające z Gwarancji muszą być zgłaszane 
przez użytkownika lub każdego kolejnego właściciela, a Nabywca 
będzie chronić i zabezpieczać FARO przed wszelkimi roszczeniami 
za naruszenia gwarancji, zgłoszonymi przeciwko FARO przez stronę 
trzecią.

4.13 Ustne wypowiedzi w imieniu FARO oraz wypowiedzi 
przedstawicieli handlowych, funkcjonariuszy, pracowników oraz 
agentów tej firmy nie mogą być uznawane za właściwie określające 
stanowisko FARO wobec systemu. Sformułowania dotyczące 
właściwego stanowiska FARO można znaleźć w zamówieniach zakupu, 
na wszelkich wcześniejszych wystawach oraz w drukowanych 
materiałach dostarczonych przez FARO.

4.14 NABYWCA NINIEJSZYM POTWIERDZA, ŻE NABYŁ 
SYSTEM, OPIERAJĄC SIĘ NA WŁASNEJ WIEDZY 
O ZASTOSOWANIACH, W JAKICH TEN SYSTEM BĘDZIE 
WYKORZYSTYWANY. W SZCZEGÓLNOŚCI FARO ODRZUCA 
WSZELKIE GWARANCJE ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ZWIĄZANĄ Z PRZYDATNOŚCIĄ SYSTEMU 
DO KONKRETNYCH ZASTOSOWAŃ ORAZ WYNIKAJĄCĄ 
Z BRAKU MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PRZEZ NABYWCĘ 
SYTEMU DO JAKIEGOŚ KONKRETNEGO CELU.

5.00 Zmiany konstrukcyjne 

5.01 Sprzęt, Oprogramowanie oraz system mogą, pomiędzy datą 
zamówienia a rzeczywistą datą dostawy, ulec zmianom dotyczącym 
projektu, produkcji i programowania. FARO zastrzega sobie prawo 
do zaimplementowania takich zmian bez wiedzy Nabywcy, jednak 
zawartość niniejszej Umowy nie może być uznana za obligującą FARO 
do dołączania takich zmian do przyrządu Sprzęt, Oprogramowania lub 
Systemu dostarczonego Nabywcy.
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6.00 Zachowanie poufności 

6.01 Wszelkie Oprogramowanie, łącznie z – bez ograniczeń – 
programem systemu operacyjnego oraz wszelkimi szczególnymi 
programami użytkownika FARO dostarczonymi Nabywcy jako część 
systemu, zarówno w chwili dostawy, jak i po dostarczeniu urządzenia 
Sprzęt, stanowi intelektualną własność FARO. Nabywca nie będzie 
reprodukować ani duplikować, rozkładać, dekompilować, odtwarzać 
kodu źródłowego, sprzedawać, przekazywać ani cedować 
w jakikolwiek sposób tego Oprogramowania, ani też nie pozwoli 
na jego używanie przez strony trzecie. Nabywca bezzwłocznie zapewni 
wszelkie dalsze gwarancje w formie umowy licencyjnej lub umowy 
o zachowaniu poufności, których może racjonalnie wymagać FARO 
w związku z oprogramowaniem.

7.00 Całość umowy / Obowiązujące prawo / Postanowienia różne / 
Gwarancja 

7.01 Niniejsze warunki nabycia stanowią kompletną umowę 
pomiędzy FARO a Nabywcą w związku z Produktem. Poza zawartymi 
w niniejszej Umowie, FARO nie udziela żadnych innych gwarancji ani 
reprezentacji, zarówno wyrażonych jak i implikowanych, a warunki 
zawarte w niniejszej Umowie wypierają i zastępują wszelkie 
wcześniejsze umowy pomiędzy FARO a Nabywcą.

7.02 Żaden przedstawiciel FARO nie jest upoważniony 
do modyfikowania, zmiany, usuwania ani dodawania zasad oraz 
warunków do określonych w niniejszym dokumencie. Wszelkie takie 
modyfikacje będą całkowicie nieważne, chyba że dokonano ich 
na piśmie przez faktycznie upoważnionego pracownika lub agenta 
FARO.

7.03 Niniejsze warunki i zasady będą wiążące dla FARO oraz 
Nabywcy i będą interpretowane zgodnie z przepisami stanu Floryda 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

7.04 FARO ma prawo do odzyskania wszelkich swoich 
uzasadnionych opłat oraz poniesionych kosztów, łącznie z – między 
innymi – wszelkimi uzasadnionymi honorariami adwokackimi 
opłaconymi przez FARO w związku z wszelkimi sporami lub pozwami 
wynikającymi z niniejszej Umowy bądź też z nią związanymi, wraz 
z postępowaniami apelacyjnymi, upadłościowymi oraz 
restrukturyzującymi dotyczącymi wierzytelności.
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7.05 Niniejsze warunki nie będą interpretowane bardziej surowo 
w stosunku do jednej strony niż do drugiej w wyniku wykorzystania 
przez jedną ze stron opisanych instrumentów prawnych.

8.00 Definicje 

8.01 „FARO” oznacza FARO Technologies, Inc..

8.02 „Nabywca” oznacza stronę kupującą Produkt, legalnie związaną 
niniejszą Umową.

8.03 „Oprogramowanie” oznacza wszystkie programy komputerowe, 
organizację i zawartość katalogów napędów dyskowych, włączając w to 
nośniki komputerowe zawierające takie programy komputerowe oraz 
organizację i zawartość katalogów napędów dyskowych, sprzedane 
w związku z Zamówieniem.

8.04 „Produkt” oznacza Sprzęt, Oprogramowanie, instrukcje obsługi 
oraz wszelkie inne produkty lub towary sprzedane w związku 
z zamówieniem. Jeśli Nabywca kupuje tylko Sprzęt lub 
Oprogramowanie, termin „Produkt” będzie oznaczać produkt kupowany 
przez Nabywcę w związku z zamówieniem.

8.05 „System” oznacza połączenie Sprzęt Oprogramowania, 
komputera oraz opcjonalnych części i wyposażenia dodatkowego, 
związanych z Sprzęt.

8.06 „Certyfikowany użytkownik” oznacza każdą osobę, która 
ukończyła i zdała pisemny egzamin organizowany przez FARO. 
Egzamin jest dostępny na życzenie.

8.07 „Zamówienie zakupu” oznacza oryginalny dokument 
dostarczony przez Nabywcę firmie FARO, zawierający spis wszystkich 
zamawianych części i usług oraz uzgodnioną cenę zakupu.

8.08 „Formularz przeniesienia konserwacji/gwarancji” oznacza 
dokument, który należy wypełnić w celu przeniesienia konserwacji/
gwarancji FARO. Dokument ten jest dostępny w FARO na życzenie.
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Załącznik C: Polityka serwisowa 
dotycząca produktów FARO

Każdy nowy sprzętowy produkt firmy FARO jest objęty roczną 
gwarancją i prawem do konserwacji. Za dodatkową opłatą są dostępne 
także dodatkowe plany serwisowe. Szczegółowe informacje można 
znaleźć w rozdziale Załącznik D: Polityka serwisowa FARO.

Sprzęt FARO objęty gwarancją/prawem 
do konserwacji
Poniżej przedstawiono podsumowanie usług, jakie można uzyskać 
w ramach oryginalnej gwarancji lub dodatkowego planu serwisowego.

1. Naprawy fabryczne Oprogramowania wyprodukowanego przez 
firmę FARO w dowolnym Centrum Serwisowym FARO. 

2. Naprawy fabryczne są z reguły wykonywane w ciągu 7 (urządzenia 
FaroArm), 14 (urządzenia Laser Tracker i skanery Laser Scanner) 
lub 10 (urządzenia 3D Imager) dni roboczych od otrzymania przez 
FARO wadliwego elementu. Klient jest odpowiedzialny 
za zwrócenie sprzętu do Centrum Serwisowego FARO 
w oryginalnym opakowaniu lub specjalnym pudełku.

3. FARO na kontynentalnym obszarze Stanów Zjednoczonych zwróci 
sprzęt, wykorzystując usługę 2-dniowej poczty lotniczej; FARO 
zwróci sprzęt do agencji celnej wykorzystując 2-dniową pocztę 
lotniczą. Istnieje możliwość zorganizowania wysyłki ekspresowej 
na koszt klienta.

4. Po wygaśnięciu oryginalnej gwarancji można wykupić dodatkowy 
plan serwisowy, a następnie odnawiać go co roku W przypadku 
produktów sprzętowych wyprodukowanych przez firmę FARO.

5. Termin odnowienia wszystkich dodatkowych planów serwisowych 
upływa po 12 miesiącach od ostatniego dnia miesiąca, w którym 
dany plan lub gwarancja zostały wykupione.

6. Można przenieść prawo do oryginalnej gwarancji i dodatkowego 
planu serwisowego na kolejnych właścicieli, jednak pod 
określonymi poniżej warunkami:
• Sprzęt jest obecnie objęty oryginalną gwarancją i dodatkowym 

planem serwisowym.
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• Nowy właściciel jest lub staje się użytkownikiem 
certyfikowanym.

• Formularz Umowa przeniesienia praw do oryginalnej 
gwarancji lub planu serwisowego FARO zostanie wypełniony 
i przedłożony w dziale obsługi klienta.

7. Części zamienne, używane do naprawy, mogą być nowe, 
odnowione lub zawierać odnowione materiały. 

Sprzęt FARO NIE objęty gwarancją/
prawem do konserwacji
Fabryczne oceny i naprawy dotyczące wyprodukowanych przez FARO 
produktów będą się odbywać zgodnie z poniższą procedurą:

1. Klient uzyska numer serwisowy od działu obsługi klienta FARO.

2. Klient wyśle do Centrum Serwisowego FARO część wraz 
z numerem serwisowym na etykiecie oraz zapłatą lub firmowym 
zamówieniem na testowanie i ocenę systemu, które obejmie 
kompensację i kalibrację.

3. Zapłata zostanie zaliczona na poczet całkowitego kosztu usługi, 
wykraczającego poza początkową zapłatę. Szacunkowy koszt 
naprawy zostanie podany klientowi przed rozpoczęciem naprawy. 
Należy zapłacić pełną sumę, zanim usługa zacznie być 
wykonywana.

4. Testowanie oraz ocena systemu mogą zająć do 30 dni. Naprawy 
części wyprodukowanych przez firmę FARO mogą zająć do 60 dni. 
Część taka zostanie przeznaczona do serwisowania natychmiast 
po jej dostarczeniu do Centrum Serwisowego FARO.

5. Klient ponosi wszelkie opłaty wysyłkowe do firmy FARO i od niej. 
W przypadku klientów zagranicznych dotyczy to także opłat 
importowych i eksportowych.

6. Firma FARO będzie kontynuowała naprawy sprzętowych 
produktów firmy FARO tak długo, jak dostępne będą materiały 
i zasoby. 

7. Części zamienne, używane do naprawy, mogą być nowe, 
odnowione lub zawierać odnowione materiały. 
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Oprogramowanie FARO
Wszyscy klienci, którzy zakupili oprogramowanie FARO, będą bezpłatnie 
do końca okresu użytkowania danej wersji otrzymywać odpowiednie 
poprawki serwisowe w postaci elektronicznej lub – za niewielką opłatą – 
na nośniku komputerowym. Wszystkie aktualizacje i rozszerzenia funkcji 
będą dostępne odpłatnie po ich wydaniu.

Szkolenie w zakresie używania sprzętu 
oraz oprogramowania
Program szkoleniowy FARO został zaprojektowany tak, aby nauczyć 
kursantów obsługi zakupionego przez klienta sprzętu oraz 
oprogramowania FARO. Zajęcia szkoleniowe są organizowane dla 
każdego uczestnika w celu uzyskania wartościowego doświadczenia 
bezpośredniej pracy z aplikacją. Pomoże to kursantom w codziennym 
posługiwaniu się sprzętem oraz oprogramowaniem. Firma FARO uważa 
także, że po ukończeniu szkolenia przez kursanta znajdowanie 
rozwiązań problemów oraz stosowanie aplikacji będzie łatwiejsze. 
Poniżej przedstawiono informacje szczegółowe:

1. Zajęcia szkoleniowe przygotują uczestników do pomyślnego 
uzyskania certyfikacji użytkownika (szczegółowe informacje 
w rozdziale Wymagania dotyczące certyfikacji).

2. Harmonogramy opłat za zaawansowane kursy szkoleniowe można 
uzyskać w dziale obsługi klienta lub dziale sprzedaży.

Wymagania dotyczące certyfikacji
Zdolność operatorów urządzenia Sprzęt do rozumienia zagadnień 3D 
może być wzięta pod uwagę podczas ich podstawowego szkolenia. 
Jednak dokładność, z jaką operator wykonuje pomiary 3D za pomocą 
urządzenia Sprzęt, jest najważniejsza dla zapewnienia dokładności 
i powtarzalności wyników kolejnych pomiarów.

W celu ustalenia biegłości operatorów urządzenia Sprzęt firma FARO 
wprowadziła program certyfikacji operatorów, podczas którego 
są oceniane ich wiedza oraz zrozumienie działania urządzenia Sprzęt. 
Operator, który pomyślnie przejdzie program, uzyskuje certyfikat 
akredytowanego operatora Sprzęt. Wymagania są następujące:

1. Uczestnictwo w prowadzonym przez FARO podstawowym kursie 
szkoleniowym w placówce FARO albo we własnym zakładzie.
 



 

2. Certyfikaty zostaną przydzielone po ukończeniu zajęć, następnie 
użytkownik certyfikowany zostanie zarejestrowany w celu 
otrzymania wsparcia technicznego dotyczącego sprzętu oraz 
oprogramowania.

Aby operator otrzymał certyfikat, należy zadzwonić do działu 
szkoleń firmy FARO, pod numer 800.736.0234 (Ameryka Północna), 
+1 407.333.9911 (cały świat), w celu uzyskania uaktualnionych 
informacji.

Harmonogram opłat za naprawę Sprzętu
(dotyczy tylko posiadaczy, którym skończyło się prawo 
do konserwacji i gwarancja!) 

Opłata za testowanie i ocenę systemu – Prosimy o kontakt z lokalnym 
centrum serwisowym FARO w celu uzyskania informacji na temat cen.

Za każde testowanie oraz ocenę systemu jest pobierana opłata. 
Obejmuje ona diagnostykę systemu, kompensację i/lub kalibrację 
i dotyczy wszystkich urządzeń Sprzęt. Opłata ta nie obejmuje jednak 
kosztów demontażu/naprawy, jeśli takie okażą się konieczne. 
Szacunkowy koszt demontażu/naprawy zostanie podany klientowi 
przed rozpoczęciem naprawy. Opłaty za demontaż/naprawę muszą 
zostać uiszczone w całości przed rozpoczęciem demontażu/naprawy. 
Jeśli jednak żadne naprawy nie będą konieczne, opłata zostanie 
zaliczona na poczet testowania i oceny systemu. Wszystkie oceny 
obejmują kompensację. Kalibracja jest przeprowadzana w razie 
potrzeby.

Prosimy o kontakt z lokalnym centrum serwisowym FARO w celu 
uzyskania aktualnych informacji na temat cen za testowanie i ocenę. 

Czas naprawy
Kompensacja i/lub kalibracja - może zająć do 14 dni.

Demontaż i naprawa mogą zająć do 60 dni. Czas naprawy zależy 
od dostępności potrzebnych elementów.

*Obejmuje kompensację i kalibrację
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Umowa przeniesienia praw do oryginalnej gwarancji 
lub planu serwisowego

____________________________________________________________________________
(NAZWA, JEDNOSTKA BIZNESOWA LUB IMIĘ I NAZWISKO SPRZEDAWCY), niniejszym 
zrzeka się wszelkich praw wynikających z zasad polityki serwisu gwarancyjnego

Numer seryjny urządzenia sprzętowego_______________________________________
Dodatkowy numer seryjny urządzenia sprzętowego_______________________________________
Numer serwisowy komputera________________________________________

oryginalnie zakupiono dnia ______________________(DATA).

____________________________________________________________________________
(NAZWA, JEDNOSTKA BIZNESOWA LUB IMIĘ I NAZWISKO SPRZEDAWCY)) niniejszym 
przejmuje wszystkie prawa i obowiązki dotyczące gwarancji/prawa do konserwacji urządzenia 
sprzętowego od

 _____________________ (DATA PRZENIESIENIA).

Niniejsze przeniesienie jest ważne tylko w przypadku spełnienia poniższych warunków. 
1. Urządzenie Sprzęt jest obecnie objęte konserwacją/gwarancją. 
2. Nowy właściciel jest lub staje się użytkownikiem certyfikowanym.
3. Niniejszy formularz przeniesienia prawa do konserwacji i gwarancji zostanie wypełniony 

i przedłożony obsłudze klienta FARO. 

UZGODNIONO 

______________________________________ 
(NAZWA, JEDNOSTKA BIZNESOWA LUB 

IMIĘ I NAZWISKO SPRZEDAWCY 
DRUKOWANYMI LITERAMI) 

X_____________________________________

________________________________
(IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PODPISUJĄCEJ - 

DRUKOWANYMI LITERAMI)

______________________________________ 
(NAZWA, JEDNOSTKA BIZNESOWA LUB 

IMIĘ I NAZWISKO KUPUJĄCEGO 
DRUKOWANYMI LITERAMI) 

X_____________________________________

________________________________
(IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PODPISUJĄCEJ - 

DRUKOWANYMI LITERAMI)

FARO Technologies, Inc. 

Zatwierdzone przez X _____________________________________________

_______________________________________________
(IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PODPISUJĄCEJ - DRUKOWANYMI LITERAMI)

Dane kontaktowe kupującego: 

Firma_____________________________________________________

Adres______________________________________________________

Adres______________________________________________________

Miasto________________________________ Stan/województwo_____ kod pocztowy___________

Numer telefonu____________________________ E-mail________________________
 





Załącznik D: Polityka serwisowa FARO 
Niniejszy plan serwisowy (dalej określany jako „Plan”) jest częścią 
instrukcji obsługi produktu oraz oprogramowania FARO nabytego 
od firmy FARO Technologies, Inc. (dalej określanej jako „FARO”). 
Plan oraz wszystkie opcjonalne dodatki podlegają warunkom 
przedstawionym w załącznikach A, B oraz C i mogą ulec zmianie. 
Niniejszy załącznik odnosi się do planów serwisowych FARO — tak 
jak zostały one opisane w materiałach reklamowych — i ma na celu 
dostarczenie dodatkowych, szczegółowych informacji, których owe 
materiały nie zawierają. 

1.00 Zakup Planu następuje w chwili nabycia produktów firmy FARO. 

1.01 Plan obejmuje systemy stworzone wyłącznie przez FARO lub 
takie, których autorem jest FARO.

1.02 Plan będzie obejmować tylko produkty sprzętowe FARO i nie 
będzie mógł zostać rozszerzony ani przeniesiony przez sprzedaż 
którejkolwiek z części systemu stronie trzeciej, chyba że przeniesiono 
lub sprzedano cały system.

1.03 Plan nie obejmuje Sprzętu ani Oprogramowania, które było 
niewłaściwie użytkowane lub które zostało celowo uszkodzone. 
FAROzastrzega sobie prawo określenia stanu każdego zwracanego 
Sprzętu oraz Oprogramowania.

1.04 FARO określi metodę serwisowania oraz wykonawcę 
serwisowania/naprawy wszelkiego sprzętu, który nie został 
wyprodukowany bezpośrednio przez FARO. Wszystkie warunki 
oraz zasady zewnętrznych wykonawców są udostępniane przez FARO 
i są włączone do niniejszego dokumentu jako referencja.

1.05 Części zamienne, używane do naprawy, mogą być nowe, 
odnowione lub zawierać odnowione materiały. 

1.06 FARO nie odpowiada za żadne oprogramowanie negatywnie 
wpływające na pracę systemu, jeśli jest ono innego autorstwa niż 
FARO. Plan nie obejmuje także ponownej instalacji żadnego 
oprogramowania.

1.07 Sprzęt i Oprogramowanie podlegają zmianom w projekcie, 
produkcji oraz programowaniu. Wszelkie uaktualnienia wyglądają 
następująco:
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a) dotyczące sprzętu – Sprzęt oraz wszystkie z nim związane 
opcjonalne części, a także komputer, nie podlegają uaktualnianiu;

b) dotyczące oprogramowania — wszystkie programy 
komputerowe, których autorem jest FARO, używane w połączeniu 
ze sprzętem dostarczonym przez FARO, będą uaktualniane 
(poprawki serwisowe) w okresie użytkowania bieżącej wersji. 
Wszystkie aktualizacje i rozszerzenia funkcji będą dostępne 
odpłatnie.

c) dotyczące oprogramowania innych firm – wszystkie programy 
komputerowe, których autorem nie jest FARO, nie będą 
uaktualniane w ramach Planu. Za uzyskiwanie uaktualnień oraz 
dochodzenie wszelkich roszczeń gwarancyjnych związanych 
z oprogramowaniem innych firm odpowiada sam Nabywca.

1.08 Gdy FAROdokonuje wymiany lub zastąpienia produktu, FARO 
zachowuje wszelkie prawa i prawa własności do wszystkich produktów 
lub ich części, które zostały wymienione przez FARO. 

2.00 Definicje 

2.01 „FARO” oznacza FARO Technologies, Inc.

2.02 „Nabywca” oznacza stronę kupującą Produkt, legalnie związaną 
niniejszą Umową.

2.03 „Oprogramowanie” oznacza wszystkie programy komputerowe, 
organizację i zawartość katalogów napędów dyskowych, włączając w to 
dyskietki zawierające takie programy komputerowe oraz organizację 
i zawartość katalogów napędów dyskowych, sprzedane w związku 
z zamówieniem.

2.04 „Produkt” oznacza Sprzęt, Oprogramowanie, instrukcje obsługi 
oraz wszelkie inne produkty lub towary sprzedane w związku 
z zamówieniem. Jeśli Nabywca kupuje tylko Sprzęt lub 
Oprogramowanie, termin „Produkt” będzie oznaczać produkt kupowany 
przez Nabywcę w związku z zamówieniem.

2.05 „System” oznacza połączenie Sprzęt, Oprogramowania, 
komputera oraz opcjonalnych części i wyposażenia dodatkowego, 
związanych z Sprzęt.

2.06 „Sprzęt” oznacza Sprzęt oraz wszystkie z nim związane 
opcjonalne części, a także komputer – o ile został dostarczony 
przez FARO.
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2.07 „Oprogramowanie” oznacza wszystkie programy komputerowe, 
których autorem jest FARO, używane w połączeniu ze Sprzętem 
dostarczonym przez FARO.

Poniżej przedstawiono prostą definicję zakresu planu.

Standardowe plany serwisowe
Wszystkie poniższe czasy dostaw dotyczą lokalizacji docelowych 
na obszarze kontynentalnym Stanów Zjednoczonych. Poza 
kontynentalnym obszarem Stanów Zjednoczonych FARO będzie 
dostarczać wyposażenie bezpośrednio do agencji celnej.

• Standardowe plany serwisowe są kontraktowane w chwili zakupu 
lub w każdej chwili w czasie obejmowania jednostki przez plan 
serwisowy sprzętu FARO (co zostanie dokładniej opisane dalej).

• Standardowy plan serwisowy obejmuje Sprzęt oraz kontroler.
• Koszty transportu od Nabywcy do FARO, łącznie z kosztami 

ubezpieczenia, ponosi Nabywca. FARO będzie odpowiadać 
za wszelkie koszty transportu powrotnego, łącznie z kosztami 
ubezpieczenia.

• Zostaną podjęte wszelkie uzasadnione starania w celu utrzymania 
czasu serwisowania w granicach do 7 (urządzenia FaroArm), 
14 (urządzenia FARO Laser Tracker i Laser Scanner) lub 
10 (urządzenia 3D Imager) dni roboczych. Wyposażenie zostanie 
zwrócone za pomocą 2-dniowej usługi poczty lotniczej, zatem 
całkowity czas naprawy serwisowej będzie zależał od miejsca 
dostawy zwrotnej.

• Ponieważ Sprzęt zaprojektowano do współpracy z wieloma 
różnymi pakietami oprogramowania, także niebędącymi autorstwa 
FARO, niniejszy plan serwisowy można nabyć jako całość tak, aby 
pokrywał tylko produkty wyprodukowane przez FARO oraz będące 
autorstwa FARO. W przypadku elementów niewyprodukowanych 
przez FARO ani niebędących autorstwa FARO za zabezpieczenie 
dla nich osobnej gwarancji lub planu serwisowego odpowiada 
klient.
D-3
 



 

Zakres dotyczący sprzętu
Hardware Device® 

Usługi objęte planem

• wszystkie części oraz robocizna w odniesieniu do Sprzętu, które 
można zaliczyć do normalnego użytkowania, zgodnie z opisem 
zawartym w załączniku B;

• coroczna kompensacja i kalibracja Sprzętu.

Usługi nieobjęte planem

• niewłaściwe użytkowanie;
• celowe uszkodzenia;
• zużycie eksploatacyjne sferycznych tarcz odblaskowych sond, 

narzędzi do tarcz i przejściówek, prętów kulowych, pomocniczych 
produktów sprzętowych, takich jak kable, klucze, klucze 
sześciokątne, śrubokręty itd.

Komputer 

Usługi objęte planem

• FARO zawiera kontrakty z niezależnymi dostawcami usług 
serwisowych w celu zapewnienia serwisowania tego elementu 
w okresie do 3 lat. Warunki oraz zasady kontraktu FARO 
z dostawcą usług niniejszym mają zastosowanie i zostają włączone 
do niniejszego dokumentu jako referencja.

• Z reguły usługi te obejmują naprawę komputera, kart pamięci oraz 
monitorów.

Usługi nieobjęte planem

• wszystkie wyłączenia zawarte w polityce niezależnych dostawców 
usług serwisowych, włączonej do niniejszego dokumentu jako 
referencja;

• instalacje oprogramowania systemu operacyjnego;
• zamierzone i przypadkowe usunięcie przez użytkownika kluczowej 

właściwości oprogramowania lub plików.
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Zakres dotyczący oprogramowania
Usługi objęte planem

• FARO może od czasu do czasu uaktualniać własne oprogramowanie. 
Obsługa będzie zapewniana przez cały okres użytkowania wersji 
produktu. Wszystkie aktualizacje i rozszerzenia funkcji będą dostępne 
odpłatnie w nowej, pełnej wersji po jej wypuszczeniu.

Usługi nieobjęte planem

• Użytkownicy końcowi są odpowiedzialni za zdobycie oraz 
zainstalowanie uaktualnień oprogramowania autorstwa stron 
trzecich zgodnie z wymaganiami produktów programowych 
autorstwa FARO, chyba że FARO sprzedawała te pakiety 
użytkownikom końcowym jako autoryzowany sprzedawca. 
Przykładowe oprogramowanie autorstwa stron trzecich to: 
DOS, Windows, AutoCAD, AutoSurf, SurfCAM i inne.

Plany serwisowe klasy Premium
Plany serwisowe klasy Premium dodatkowo zapewniają zastępczy. 
Wszystkie koszty przesyłki (w obie strony) są pokrywane przez FARO. 
FARO dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć zastępcze przyrządy 
Sprzęt w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia Nabywcy, 
po zweryfikowaniu potrzeby serwisowania przez FARO. Po 
zweryfikowaniu potrzeby serwisu przez FARO, firma FARO dołoży 
wszelkich starań, aby dosłać wszystkie komputery zastępcze w ciągu 
72 godzin od otrzymania zgłoszenia Nabywcy.
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	3. Segmentami prostej można manipulować uchwytami lub wybrać i usunąć, w zależności od potrzeb.
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	1. Odznacz wszystko, co jest w tym momencie zaznaczone.
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	2. Kliknij w Płaszczyznę terenu w panelu Właściwości po lewej.
	3. Odznacz pole wyboru Teren płaszczyzny.

	Stosowanie tekstur w płaszczyźnie.
	1. Odznacz wszystko, co jest w tym momencie zaznaczone.
	2. Kliknij opcję Tekstura w panelu Właściwości.
	3. Zaznacz wybraną teksturę z galerii tekstur.


	Modyfikowanie pozycji i kąta nachylenia słońca
	1. Kliknij gdziekolwiek na płaszczyźnie terenu lub w Skybox i dostosuj właściwości w lewym panelu,


	LUB, dla uzyskania większej ilości opcji
	2. Patrz: Światło słoneczne poniżej opcji Skybox.
	3. Dokonaj zmian za pomocą pokręteł sterujących lub kliknij w polecenia ustawień domyślnych
	4. Dostosuj kolor oświetlenia zewnętrznego wybierając dany kolor.
	Umieszczanie obraz Google Earth
	1. Kliknij w płaszczyznę terenu, żeby otworzyć właściwości sceny.
	2. Kliknij w Mapę w panelu właściwości po lewej i wybierz Importuj mapę Google.
	3. Wprowadź adres i kliknij Szukaj. Wybierz Mapa, Satelita, Hybryda lub Pokaż marker.
	4. Przewiń w górę lub dół, żeby zmienić wielkość obszaru sceny.
	5. Aby wstawić obraz, kliknij przycisk OK.

	Skybox
	Zmienianie obrazu Skybox
	1. Kliknij kartę Widok.
	2. Kliknij polecenie Skybox.
	3. Kliknij w obraz (poniżej napisu Opcje nieba), żeby otworzyć galerię obrazów.
	4. Zaznacz wybrany obraz, żeby go uaktywnić.


	Kreator struktur
	1. Kliknij w Ortho-blokadę w karcie Zaawansowane rysowanie, żeby ograniczyć ruch kursora do osi pionowej lub poziomej (opcjonalnie).
	2. Wybierz Prostą łamaną z menu kontekstowego w karcie Rysuj i zaznacz grafikę ścian w Kreatorze struktur.
	3. Kliknij i przeciągnij na scenie, żeby zacząć tworzenie ściany.
	4. Ponownie kliknij i przeciągnij na scenie, żeby zakończyć tworzenie ściany.
	5. Powtórz kroki 2 i 3 dla każdego narożnika ściany.
	6. Przy kończeniu ostatniej ściany, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zakończ tryb rysowania.
	7. Zaznacz okno wyboru Zamknięte w Panelu właściwości kreatora struktur.
	8. Żeby dodać drugi poziom do struktury, kliknij w polecenie Powyżej lub Poniżej.
	Dodawanie podłóg i dachów
	1. Wybierz strukturę i kliknij polecenie Utwórz podłogę lub Dodaj dach w Panelu właściwości kreatora struktur.
	2. Użyj uchwytów, żeby dostosować położenie, rozmiar i dopasowanie dachu i podłogi.
	3. Kliknij dwukrotnie w dach lub podłogę, żeby dostosować właściwości.

	Dodawanie drzwi i okien
	1. Żeby dodać drzwi lub okno, w panelu Kreator struktur kliknij przycisk Dodaj drzwi, Okno lub Obraz, a następnie kliknij, gdzie chcesz umieścić daną strukturę.
	2. Po umieszczeniu drzwi kliknij na nie, żeby je wybrać; pojawią się uchwyty i właściwości.

	Dodawanie schodów
	1. Kliknij przycisk Dodaj klatkę schodową w panelu Właściwości.
	2. Kliknij w scenę, żeby umieścić klatkę schodową. Jej właściwości otworzą się po lewej.
	3. Zmień wysokość stopni, wzniesienie, długość i ilość stopni w panelu Opcje.
	4. Przesuń, obróć lub wydłuż klatkę schodową za pomocą uchwytów.

	Umieszczanie wybranego obrazu
	1. Wybierz strukturę.
	2. Kliknij Dodaj obraz w panelu Właściwości, przeglądnij go i wybierz obraz w twoim komputerze.
	3. Kliknij w strukturę w miejscu, w którym powinno się wyświetlać zdjęcie.
	4. Dostosuj rozmiar i koordynaty w panelu Właściwości obrazu.


	Modele
	Biblioteka
	1. Kliknij w polecenie kategorii wybranego modelu.
	2. Wybierz dany model.
	3. Kliknij w scenę, żeby umieścić model.

	Baza danych
	1. Kliknij w polecenie Przeszukaj bazę danych.
	2. Wybierz Producenta pojazdu, model i rok produkcji.
	3. Kliknij Wstaw.

	Importowanie modeli
	1. Otwórz kartę Model.
	2. Kliknij polecenie Załaduj model w skrajnie lewej części karty Modele.
	3. Nawiguj do pliku modeli HD (.a3xml), żeby go zaimportować.
	4. Kliknij przycisk Otwórz.
	5. Kliknij w scenę, żeby umieścić model.

	Modele znaków drogowych
	1. Wybierz kartę Specjalne.
	2. Kliknij przycisk Znaki własne.
	3. Kliknij w scenę, żeby umieścić domyślny model znaku Stop.
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	4. Kliknij, żeby wybrać kategorię (np. Znaki zakazu).
	5. Kliknij, żeby wybrać dany obraz.
	6. Kliknij w okno Kształt, żeby zmienić kształt znaku.
	Kafelkowanie obiektu
	1. Z karty Modele wstaw obiekt, który ma być powielony wzdłuż prostej, taki jak drzewo lub latarnia uliczna.
	2. Narysuj prostą, łuk lub prostą łamaną, oznaczającą ścieżkę kafelkowanych obiektów.
	3. Kliknij strzałkę w dół Typ prostej panelu Właściwości i wybierz Obiekt z płytek.
	4. Kliknij Wybierz model.
	5. Wybierz obiekt do kafelkowania.
	6. Dostosuj Odstępy między modelami oraz inne właściwości.

	Modele znaczników dowodów
	1. Kliknij strzałkę w dół Znaki własne.
	2. Kliknij w scenę, żeby umieścić znacznik. Właściwości znacznika dowodów pojawią się po lewej.
	3. Wprowadź tekst, który wyświetli się w Oknie tekstowym znacznika. Maksymalnie można wprowadzić cztery znaki.
	4. Kliknij w okno Kolor, żeby zmienić znacznik dowodów.

	Łącze zdjęcia
	1. Kliknij strzałkę w dół Własny znak w karcie Modele. Otworzy się Windows Explorer.
	2. Zlokalizuj dane zdjęcie i kliknij Otwórz. Kliknij w lokalizację, żeby umieścić łącze do zdjęcia na scenie. Zdjęcie zostało połączone. Najedź na znacznik aparatu, żeby wyświetlić zdjęcie.
	3. W oknie właściwości Łącze zdjęcia znajdują się opcje kontrolujące kolor, rozmiar i położenie znacznika aparatu.

	Kreator sygnalizacji świetlnej
	1. Kliknij w polecenie Sygnalizacja świetlna w karcie Specjalne.Kliknij w scenę, żeby umieścić model sygnalizacji świetlnej. Działa to jak standardowy model i może być przeniesione na scenie w każdej chwili. Po wybraniu pojawi się menu opc...
	2. Żeby dodać animacje i dostosować widok sygnalizacji świetlnej kliknij w Ramki świateł. Wyświetli się panel Sygnalizacja świetlna.
	3. Zmodyfikuj światła za pomocą tych łatwych w użyciu opcji.
	4. Kliknij Przycisk Więcej ramek światła, żeby dodać własne animacje.
	5. Dopasuj działanie świateł podczas animacji.

	Chmury punktów
	Obróbka chmury punktów
	1. Wybierz chmurę punktów lub jej fragment za pomocą narzędzia Prostokąt.
	2. Kliknij polecenie Powierzchnia.
	3. Wybierz, czy chcesz zmienić warstwę pozycji powierzchni.

	Przeciąganie chmury punktów
	Usuwanie chmury punktów

	Import/Eksport rysunków
	Żeby importować obrazy rysunków
	1. W karcie Rysuj kliknij strzałkę w dół obok narzędzia Obraz, LUB
	2. Przeglądaj i wybierz obraz. Narzędzie Skala pojawi się na obrazie jako żółte uchwyty.
	3. Dostosuj końce narzędzia do pomiaru znanej odległości.
	4. W lewym panelu, w polu Odległość narzędzia do skalowania, wpisz rzeczywistą, znaną wartość.

	Importowanie plików rysunków jako *.dxf
	Import pliku rysunku .dxf
	1. Kliknij w logo HD i wybierz Importuj rysunek.
	2. Wybierz rozszerzenie .dxf lub .dwg.
	3. Przeglądaj i wybierz wybrany plik.
	4. Kliknij przycisk OK.

	Eksportowanie rysunków




	Rozdział 4: Symulacja wypadku i analiza
	Symulacja - ICATS
	Co to jest ICATS?
	Co to jest SMAC?
	Architektura SMAC

	Atestacja ICATS/SMAC
	Symulacje pojedynczego pojazdu
	Symulacje pojedynczego pojazdu z modeli animowanych
	1. Kliknij ścieżkę animacji symulowanego modelu.
	2. Kliknij Stwórz symulację pojedynczego pojazdu w lewym panelu. Wyświetli się panel Właściwości symulacji.
	3. Kliknij Otwórz Preferencje zaawansowane, żeby dostać się do sterowania, hamowania i innych zaawansowanych opcji.
	4. Kliknij V1 - Hamowanie i V1 - Kierowanie, żeby przydzielić odpowiednie wartości.
	5. Na spodzie okna dialogowego Właściwości symulacji kliknij Aktualizuj symulację.
	6. Aby zamknąć formularz, kliknij przycisk Zamknij.
	7. Kliknij Odtwórz w karcie Animacja, żeby zobaczyć symulację.

	Symulacje dwóch pojazdów
	Ustawianie symulacji
	1. Wybierz pojazdy komendą Baza danych pojazdów w karcie Modele. Specyfikacja pojazdu automatycznie przeniesie się do właściwości symulacji.
	2. Umieść dwa pojazdy na scenie i animuj jeden lub oba.
	3. Wybierz pojazd i w panelu Ścieżka animacji kliknij Dodaj do symulacji. Panel symulacji otworzy się w lewym panelu, a na scenie rozpocznie się pierwsza symulacja.

	Obliczanie momentu odchylenia inercji
	Zderzenia typu pojazd-bariera
	1. Umieść model bariery na scenie (Narysuj prostą > Konwertuj do 3D) bez ścieżki animacji.
	2. Umieść model pojazdu na scenie (karta Model > komenda Pojazd) z lub bez ścieżki animacji.
	3. Wybierz model pojazdu i wprowadź odpowiednie dane w panelu właściwości.
	4. Wybierz pojazd lub ścieżkę animacji i kliknij Dodaj do symulacji w lewym panelu.
	5. Wybierz barierkę i kliknij Dodaj do symulacji w lewym panelu.
	6. Kliknij Zaawansowane właściwości, żeby dokonać zmian w Ugięciu wywołanym obciążeniem i zmienić przedstawienie uszkodzeń barierki.
	7. Ustaw zniszczenie modelu barierki na 100% dla wszystkich kół.

	Tworzenie ruchu przegubowego
	1. Umieść wszystkie modele na scenie, żeby połączyć je w jeden, przegubowy model, maksymalnie cztery takie modele.
	2. Ustaw modele do mniej więcej właściwej pozycji.
	3. Wybierz model prowadzący, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift oraz wybierz inne modele w kolejności, w jakiej mają być łączone.
	4. Kliknij Modele przegubowe na lewym panelu.
	5. Kliknij w każdy model, żeby wyświetlić punkt zgięcia oraz punkt, w którym model obraca się wokół terenu. W przypadku jednostki łączonej typu ciągnik-przyczepa, punkt obrotu przyczepy będzie środkiem tylnych osi.
	6. Po lewej stronie odznacz pole Edytuj konfigurację. Uchwyty znikną.
	7. Po wybraniu jednostki przegubowej, kliknij prawym przyciskiem myszy Dodaj ścieżkę animacji. Kiedy pozycje animacji są ustawione, zwróć uwagę na to, że linie opon i krawędzie przyczepy pojawią się w relacji do ścieżki animacji.
	8. W lewym panelu wybierz opcje, żeby nazwać model, rozgrupować lub zapisać model.
	9. Kliknij Zapisz u spodu panelu. Domyślnie, model będzie zapisany w My Documents/FAROhd/articulated.
	10. Żeby załadować model do następnego użycia, kliknij w komendę Ładuj model zlokalizowaną w karcie Modele i nawiguj do zapisanej lokalizacji modelu przegubowego.


	Pęd
	1. Kliknij komendę Pęd w karcie Analiza.
	2. W karcie Pojazdy, w panelu Właściwości wybierz Pojazd 1 i Pojazd 2.
	3. Zmień nazwy pojazdów klikając w pole pojazdu lub zostaw tak, jak jest. Nazwa pojazdu pojawi się w raporcie.
	4. Jeśli jest taka potrzeba, dostosuj masy pojazdów.
	5. Kliknij kartę Szczegóły, żeby dostać się do panelu Po uderzeniu.
	6. Zaznacz pole wyboru Dostosuj do obrotu wypisując stopień (%) całkowitego hamowania - 0 do 100. Nie wprowadzaj współczynnika oporu.
	7. Dostosuj domyślne tarcie do maksymalnego tarcie na nawierzchnię po uderzeniu. % hamowań jest mnożony przez domyślne tarcie i dostosowane względem kąta do trajektorii. Raport Pęd zawiera wszystkie matematyczne wyjaśnienia i szczegóły.
	8. Dostosuj wektory pędu i uchwyty zgodnie z poniższym przedstawieniem.
	9. Kliknij Strefy tarcia pojazdu 1, żeby ustawić tymczasowe pozycja dla dokładnej kontroli rotacji, jak również dodatkowych stref tarcia.
	10. Powtórz dla obu pojazdów, przełączając karty pojazdów na wierzchu panelu.
	11. Dodaj i usuń strefy za pomocą przycisków Dodaj i Usuń na spodzie formularza.
	12. Podczas dodawania większej ilości stref pojawi się pozycja pośrednia dla pojazdów z przyczepionymi uchwytami, żeby można je było przesunąć do wybranej lokalizacji. Każda nowa pozycja także dostarcza czerwony uchwyt rotacji dla właśc...
	13. W miarę potrzeb dostosuj uchwyt; zwróć uwagę, że ruchy uchwytem zmienią obliczone prędkości uderzenia w lewym panelu.
	14. Kliknij Odtwórz, żeby zobaczyć wyniki pędu w postaci animacji 3D.

	SAMI (Interaktywne symulowanie momentu pędu)
	Użyj symulowanego obrotu
	1. Ustaw wyrównanie pędu na scenie i przydziel pojazdu oraz wyrównanie w pierwszym, podejrzewanym punkcie kontaktu.
	2. Kliknij kartę SAMI w lewym panelu.
	3. Zaznacz pole Symulowany obrót. Zostaną symulowane ścieżki opon.
	4. Środek masy i wyrównanie pojazdu mogą być dostosowane do generowania różnych wyników.

	Symuluj uszkodzenia
	1. Ustaw wyrównanie pędu na scenie i przydziel pojazd oraz wyrównanie w pierwszym, podejrzewanym punkcie kontaktu.
	2. Kliknij kartę SAMI w lewym panelu.
	3. Sprawdź wartości Sztywności A i B, i dostosuj do odpowiednich właściwości, wykorzystując rzetelne źródło, wliczając w to bazę danych w FARO360.com/ resources.
	4. Zaznacz pole Symulowane uszkodzenia.
	5. Środek masy i wyrównanie pojazdu mogą być dostosowane do generowania różnych wyników.

	SCMI (Interaktywne symulowanie współliniowego pędu)
	1. Kliknij komendę SCMI w karcie Analiza.
	2. Kliknij scenę, żeby wybrać narzędzie SCMI.
	3. Manipuluj w taki sam sposób, jak narzędziem do Pędu.
	4. Kliknij w link do Drukowania raportu w panelu Pędu, żeby zmodyfikować i wydrukować raport.


	Analiza rozprysku krwi
	Korzystanie z narzędzia BSA
	1. Kliknij kartę Analiza i wybierz komendę Rozprysk krwi.
	2. Nawiguj do zdjęcia BSA i kliknij Otwórz.
	3. Wyświetlanie Edycji kropli. Określ właściwą skalę obrazu wpisując szerokość i wysokość występujące w prawdziwym świecie obszaru przedstawianego na obrazie w odpowiednich polach tekstowych.


	LUB
	4. Przeciągnij żółty chwytak na obraz, żeby narysować prostą w poprzek znanej odległości.
	5. Wprowadź znaną odległość z prawdziwego świata w polu tekstowym Długość skali. Program automatycznie dopasowuje obraz w oparciu o tę informację.
	6. Dostosuj widok do zbliżenia kropli w analizie, ustawiając kierunek prawym przyciskiem myszy i robiąc zbliżenie kółkiem myszy.
	7. Na panelu kliknij przycisk Rysuj elipsę.
	8. Narysuj elipsę:
	9. Żeby dokładnie dopasować właściwości analizowanych kropli, kliknij narzędzie Wybierz.
	10. Obrazy są ustawiane domyślnie z orientacją poziomą. Żeby zmienić stojący obraz, jeśli krople krwi są na ścianie lub powierzchni pionowej, kliknij opcję Przełącz położenie w lewym panelu.
	Informacje o obszarze konwergencji


	Rozdział 5: Animacja
	Tworzenie animacji
	1. Wprowadź model i kliknij wzdłuż pożądanej ścieżki animacji.
	2. Po umieszczeniu wszystkich punktów kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zakończ rysowanie modelu.
	Dodawanie animowanych pozycji na końcu
	1. Kliknij na segment ostatniej ścieżki.
	2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Dodaj pozycje.
	3. Kliknij w obrębie sceny, żeby dodać ścieżkę.
	4. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zakończ tryb rysowania.
	5. Powtórz, żeby dodać tyle dodatkowych ścieżek pozycji, ile potrzeba.

	Zmienianie pozycji ścieżek animacji
	1. Wybierz istniejącą ścieżkę animacji.
	2. Przeciągnij żółte uchwyty sześciokątne, żeby zmienić początek i koniec animowanej ścieżki, lub zielone kwadraty, żeby dostosować krzywiznę ścieżki.
	3. Kliknij, przytrzymaj i przeciągnij istniejące pozycje ścieżki do wybranej lokalizacji.


	Panel ścieżki animacji
	Edytowanie segmentów ścieżki animowanej

	Zaawansowane właściwości animacji
	Dostosuj do terenu
	Korzystanie ze Schematu animacji.
	Tworzenie animacji kolizji
	1. Stwórz animacje zderzających się modeli niezależnie i upewnij się, że ich pozycje są we właściwej lokalizacji na wykresie.
	2. W Schemacie animacji daj obu modelom ten sam numer synchronizacji.
	3. Dodatkowe punkty synchronizacji mogą być stworzone dla kolizji wielu pojazdów przez powtarzanie tej samej procedury i wykorzystywanie nowych numerów synchronizacji. Przykład: jeśli żółty pojazd w obrazku powyżej uderzy inny pojazd, nast...
	4. Można stworzyć nieskończoną ilość punktów synchronizacji, ale te same pojazdy mogą być synchronizowane tylko ze sobą nawzajem, sukcesywnie.

	Dodawanie pozycji tymczasowych lub fantomów
	1. Wybierz ścieżkę animacji.
	2. Kliknij Edytuj pośrednie pozycje w panelu Właściwości animacji.
	3. Zmodyfikuj kontrolki Formularza animacji,


	LUB
	4. Pozycje zjawy mogą być usunięte poprzez kliknięcie przycisku Del w Formularzu animacji.
	Używanie kamery animacji
	1. W karcie Animacja kliknij komendę Dodaj kamerę animacji.
	2. Umieść kamerę poruszającą się i poruszającą się/śledzącą pod menu kontekstowym Formularzem szukania, wybierając Podążaj za przedmiotem.
	3. Kliknij Wybierz w panelu Kamery.
	4. Kliknij w animowany model z którego nagrywa kamera (będzie na chwilę podświetlony).
	5. Dodaj do kamery wartości XYZ, które są stałymi wartościami pojazdu.
	6. W panelu Patrz na wybierz Podążaj i kliknij Wybierz model podążania za celem.
	7. Wybierz model do śledzenia (także będzie na krótko podświetlony).
	8. Odhacz pole Użycie kamery animacji.
	9. Kliknij przycisk Odtwórz VCR, żeby zobaczyć wynik.
	10. Żeby umieścić dodatkowe kamery kliknij polecenie Kamera animowana i wykonaj kroki 3 - 10.
	11. Nazwij kamery w polu numerów kamer w panelu Kamera animowana.
	12. Edytuj klikając w Kamerę animowaną w karcie Animacja, a następnie Wybierz na właściwej kamerze.

	Uszkadzanie pojazdów
	1. Wybierz pojazd.
	2. W lewym panelu kliknij przycisk Uszkodzenia.
	3. We Właściwościach uszkodzeń wybierz opcję Lokalizacja.
	4. Wprowadź całkowitą szerokość i głębokości w opcjach Szerokość i Przesunięcie.
	5. W razie potrzeby powtórz czynność.
	6. Kliknij pole Podgląd Uszkodzeń, żeby obejrzeć zmiany i dokonać niezbędnych poprawek.

	Eksportowanie animacji w formie arkusza kalkulacyjnego odległości i czasu
	1. Kliknij w jakąkolwiek ścieżkę animacji.
	2. W panelu Właściwości wybierz Eksportuj raport animacji jako CSV.
	3. Przejdź do lokalizacji folderu.
	4. Nazwij plik.
	5. Kliknij przycisk OK.

	Efekty animacji
	Inne opcje oświetlenia
	1. Kliknij komendę Światła w karcie Widok.
	2. Wybierz światło do edycji w panelu Edytuj światła.
	3. Dodaj i manipuluj wybranym światłem.
	4. Kliknij Cienie, żeby wyświetlić cienie oparte o bieżącym nachyleniu słońca, które może być ustawione w poleceniu Skybox w karcie Widok.

	Opcje oświetlenia pojazdu
	1. Żeby uzyskać opcje oświetlenia, wybierz model pojazdu na scenie.
	2. Zjedź na spód listy Właściwości w lewym panelu i wybierz Edytuj stany światła.
	3. Odhacz pola, żeby uruchomić wybrane światła.
	4. Kliknij poza panelem, żeby go zamknąć.

	Warunki atmosferyczne
	1. Ponieważ pogoda może odegrać dużą rolę w analizie i wyświetlaniu sceny, dołączone są funkcje generowania deszczu, mgły i śniegu. Kliknij komendę Pogoda w karcie Widok.
	2. Zaznacz pole wyboru pogody dla Mgły, Deszczu i/lub Śniegu.
	3. Dostosuj właściwości wykorzystując suwaki i pokrętła oraz klikając komendy dotyczące lekkiego, średniego i ciężkiego opadu Deszczu lub Śniegu.
	4. Zaznacz lub odznacz pole wyboru Włącz efekty animowane, żeby animować pogodę lub wyświetlić ją w trybie statycznym.

	Ogień i wybuchy
	1. Kliknij kartę Model.
	2. Kliknij polecenie Gwiazda północna, a następnie polecenie Ogień. W oknie dialogowym wyświetlą się narzędzia Ogień i Wybuch.
	3. Wybierz dany efekt i kliknij na scenie, żeby go umieścić. Standardowy uchwyt Gwiazdy pozwoli ci na przeniesienie tego efektu w miarę potrzeb.
	4. Dostosuj te właściwości w panelu Właściwości.




	Rozdział 6: Modele sylwetek człowieka
	Modele pozujące
	1. Z karty Modele wybierz kategorię Ludzie i wybierz podkategorię Mężczyzna lub Kobieta.
	2. Wybierz manekin za pomocą narzędzia Pozujący manekin.
	3. Kliknij scenę, żeby umieścić manekin.
	4. Na panelu po lewej kliknij przycisk Pozuj. Na modelu pojawią się czerwone punkty zgięć.
	5. Kliknij staw, żeby edytować. Pojawi się okrągły, fioletowy uchwyt. Kliknij go prawym przyciskiem myszy, żeby wywołać kontrolki ruchu.
	6. Kliknij niebieskie i czarne strzałki, żeby dowolnie ustawić model zgodnie.
	7. Po zakończeniu naciśnij przycisk Zatrzymuj Pozycję z lewego panelu.

	Zaawansowane modele sylwetki człowieka
	Wprowadzanie AHM
	1. Z karty Modele wybierz kategorię Ludzie.

	Warstwy AHM
	Używanie modeli częściowo animowanych
	1. W karcie Modele wybierz komendę Ludzie.
	2. Kliknij komendę kategorii Częściowo animowane.
	3. Wybierz model.
	4. Kliknij, żeby umieścić go w scenie.
	5. Kliknij Edytuj ubranie w lewym panelu, żeby zmienić kolor i widoczność skóry i ubrań lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dostępne tekstury skóry.
	6. Dowolnie animuj klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Dodaj ścieżkę animacji.
	7. Kliknij, żeby umieścić ścieżkę i zakończ klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Zakończ tryb rysowania.
	8. Manipuluj opcjami ruchu w Schemacie animacji.
	9. Zatrzymaj częściową animację w określonej pozycji wybierając ścieżkę animacji, a następnie odznaczając pole wyboru Podanimuj ze schematu animacji.



	Rozdział 7: Pomiary
	Importowanie pomiarów (punkty danych)
	1. W karcie Pomiary kliknij komendę Importuj.
	2. Wybierz Rodzaj pliku w polu Wybierz instrument lub plik.
	3. Nawiguj do pliku punktu w twoim komputerze lub podręcznym rejestratorze danych. Pliki wspierane:
	4. Kliknij przycisk Otwórz.

	Eksportowanie pomiarów
	1. Wybierz parametr pomiarowy do eksportowania.
	2. W lewym panelu kliknij przycisk Eksportuj.
	3. Przeglądaj i wybierz lokalizację do zapisania pliku .csv.
	4. Kliknij przycisk Zapisz.

	Współrzędna: Wprowadzanie pomiarów ręcznych
	1. Kliknij kartę Pomiary.
	2. Kliknij opcję Współrzędna.
	3. Kliknij w scenę, żeby wprowadzić punkt nastawny Współrzędnej; początek linii podstawowej i punkt obrotu wyświetlą się na scenie z domyślną 20 stopową osią x.
	4. Wprowadź punkty pomiaru i wybierz, jak obejrzeć punkty w panelu Dziennika pomiaru. Wprowadź punkty klikając w dziennik.

	Triangulacja: Wprowadzanie pomiarów ręcznych
	1. Kliknij komendę Triangulacja, żeby stworzyć dziennik triangulacji.
	2. Kliknij scenę, żeby wybrać narzędzie do Triangulacji.
	3. Wprowadź dane pomiarowe do Dziennika i schematu triangulacji.
	4. Przesuń lub obróć punkt nastawny za pomocą niebieskiego uchwytu i czerwonego, okrągłego uchwytu, które wyświetlają się, kiedy punkt nastawny triangulacji jest aktywny.

	Scalanie zestawów pomiarowych
	1. Importuj lub stwórz co najmniej dwa Współrzędne punkty nastawne na scenie. Nie zaznaczaj pola wyboru do połączenia punktów.
	2. Wybierz pierwszy zestaw punktów
	3. Na lewym panelu wybierz scal zestaw punktów.
	4. Wybierz pole wyboru Usuń drugi punkt.
	5. Wybierz wspólny punkt -- 1 i 2 -- wykorzystując do tego listę rozwijaną punktów.
	6. Dodaj wybrane punkty nastawne.


	Rozdział 8: Całkowity teren
	Drapowanie obrazu
	1. Kliknij dwukrotnie na płaszczyznę terenu, żeby otworzyć panel Właściwości.
	2. Kliknij, żeby Importować Mapy Google.
	3. Wprowadź adres lub koordynaty z wybranej lokalizacji i kliknij Szukaj (alternatywnie wybierz inny obraz terenu).
	4. Kliknij przycisk OK.
	5. Importuj pomiary z Całkowitego terenu i odznacz pole wyboru, żeby połączyć punkty w linie.
	6. Obróć i przesuń ustawienie punktu, żeby zrównać z obrazem.
	7. Kliknij obraz, żeby otworzyć panel Mapy Google i kliknij Stwórz teren 3D.
	8. Jeśli chcesz, zwiększ gęstość oczek w panelu Właściwości i ponownie kliknij Stwórz teren 3D.
	9. Jeśli chcesz, połącz linie automatycznie, wybierając ustawienie pomiaru i klikając Połącz linie w panelu Pomiar.
	10. Zapisz projekt.
	1. Narysuj nowe proste łamane.
	2. W panelu Prostych łamanych wybierz pole Użyj krawędzi terenu.
	3. Dostosuj tolerancję w panelu tak, żeby obejmowała niewidoczne punktu wzdłuż prostych łamanych w wybranej odległości tolerancji.
	4. Ponownie kliknij Stwórz teren 3D, żeby zobaczyć obraz obejmujący proste łamane.

	Mierzenie zrzutów ekranu do mapowania całkowitego terenu
	Strategia mapowania


	Rozdział 9: Drukowanie
	Podgląd wydruku
	Ekran podglądu wydruku
	Polecenia wstążkowe podglądu wydruku
	Tabela 9-1 Polecenia wstążkowe podglądu wydruku

	Etykiety
	Dodawanie etykiet Narzędzia tekstu
	1. Kliknij główny pasek narzędzi Rysowania.
	2. Kliknij narzędzie Tekstowe.
	3. Kliknij na scenę, na której ma pojawić się tekst.
	4. Kliknij w pole tekstowe, żeby otworzyć panel właściwości w panelu po lewej.
	5. Wprowadź żądany tekst w polu Tekstowym u góry panelu.

	Etykietowanie w Podglądzie wydruku
	1. Kliknij przycisk Drukuj wykres, żeby wywołać panel Podgląd wydruku.
	2. Kliknij narzędzie Etykieta w górnej części panelu.
	3. Wprowadź tekst tabeli.
	4. Wydrukuj scenę.



	Raporty
	Wstawianie loga
	1. Kliknij logo HD w lewym górnym rogu ekranu.
	2. W zakładce Drukowanie poszukaj i wybierz dane logo.

	Raport dziennika pomiaru
	1. Z karty Pomiary kliknij komendę Współrzędne dziennika.
	2. Wybierz narzędzie Raport pomiaru z diagramu.
	3. Wybierz opcje, dla których pozycje będą dołączone do raportu.
	4. Kliknij w nagłówek raportu i dowolnie edytuj.
	5. Nawiguj po raporcie wykorzystując lewą i prawą strzałkę.
	6. Kliknij polecenie Drukuj ze wstążki Podgląd wydruku.

	Raport animacji
	1. Kliknij ścieżkę animacji dla raportu.
	2. Powtórz dla każdego animowanego modelu.
	3. Kliknij Drukuj raport animacji.
	4. Wybierz opcje, dla których pozycje będą dołączone do raportu.
	5. Kliknij w nagłówek raportu i dowolnie edytuj.
	6. Nawiguj po raporcie wykorzystując lewą i prawą strzałkę.

	Zapisywanie i kopiowanie podglądu obrazów i zdjęć



	Pomoc techniczna
	Załącznik A: Umowa licencyjna oprogramowania
	Załącznik B: Warunki zakupu
	Załącznik C: Polityka serwisowa dotycząca produktów FARO
	Załącznik D: Polityka serwisowa FARO

