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GstarCAD 2022 VS AutoCAD 2022 

 

1. Evaluare completă 

 GstarCAD 2022 oferă un pachet de instalare ușor de instalat și de pornit. Cu toate acestea, AutoCAD 

2022 instalează un număr mare de programe suplimentare care pornesc încet și ocupă multe resurse de 

sistem. 

 GstarCAD dezvoltă zeci de caracteristici inovatoare care pot dubla eficiența proiectării pentru anumite 

operațiuni, dar nu dispune de constrângeri parametrice, randare 3D etc. Bogăția funcțională a GstarCAD 

2022 este echivalentă cu cea a AutoCAD 2022. 

 GstarCAD oferă instruire gratuită, asistență tehnică și soluții și servicii complete de localizare, în timp ce 

serviciile AutoCAD sunt furnizate de distribuitori și trebuie achiziționate separat de către utilizatori. 

 GstarCAD nu numai că acceptă abonamentul, dar oferă și o licență perpetuă la un preț mai mic, în timp 

ce AutoCAD acceptă doar abonamentul la un preț mai mare și trebuie să plătiți pentru el anual. 

 GstarCAD oferă licențe flexibile. Alegerea unei licențe autonome sau de rețea depinde de mediul dvs. de 

lucru, în timp ce AutoCAD nu suportă rețeaua, astfel încât licența flotantă este imposibilă. Aceasta 

înseamnă că personalul trebuie să dețină o licență, indiferent de rolul pe care îl are în cadrul companiei, 

atâta timp cât aveți cerința de a utiliza CAD, trebuie să cumpărați una.  
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2. Compatibilitate 

Fișierul de desen și datele GstarCAD sunt perfect compatibile cu AutoCAD. GstarCAD poate deschide desenul cu 

cel mai recent format de fișier DWG/DXF din 2018 și este compatibil cu versiunile AutoCAD2.5-2022. Pentru a 

deschide un desen creat de AutoCAD, nu aveți nevoie de nicio conversie, GstarCAD realizează ambele părți 

compatibile cu AutoCAD. 

 

Pentru a se asigura că afișarea desenului și efectul de imprimare sunt în concordanță cu AutoCAD, GstarCAD este 

compatibil cu tipurile de fișiere de date din AutoCAD, fișierul de font (*.shx), fișierul de tip linie (*.lin), fișierul de 

model de hașură (*.pat), fișierul de nume alias (*.pgp), fișierul de set de foi (*.dst), fișierul de diapozitive (*.sld), 

fișierul de script (*.scr) și așa mai departe. 

Interfața GstarCAD LISP、VBA、SDS、GRX este perfect compatibilă cu AutoCAD. Instrumentele și plug-in-urile din 

AutoCAD pot fi transferate cu ușurință pe platforma GstarCAD. 

 

Principalele formate de fișiere compatibile și compararea interfețelor de dezvoltare a aplicațiilor: 

Item GstarCAD 2022 

2.5-2018 version DWG/DXF √ 

Template file (*.DWT) √ 

Standard file (*.DWS) √ 

Interface file (*.CUI/*.CUIX) √ 

Old menu file (*.MNU) √ 

Sheet set file（*.dst） √ 

Hatch file（*.pat） √ 

Font file（*.shx） √ 

Linetype file（*.lin） √ 

Alias file（*.pgp） √ 

Script file（*.scr） √ 

Print style file(*.CTB/*.STB) √ 

LISP development interface √ 

VBA development interface √ 
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Class ARX development interface √ 

.net development interface √ 

3. Caracteristicile inovatoare ale GstarCAD 

Compararea celor două programe în funcție de caracteristici. GstarCAD nu numai că dispune de toate funcțiile 

comune ale AutoCAD, dar a și personalizat un număr mare de funcții unice în funcție de nevoile utilizatorului. În 

prezent, GstarCAD nu dispune decât de constrângeri parametrice și de redare 3D, dar complexitatea generală a 

funcțiilor GstarCAD este comparabilă cu cea a AutoCAD. 

 

Caracteristicile inovatoare ale GstarCAD: 

Caracteristicile inovatoare ale GstarCAD 

Features Description 

ALIGNTOOL 
Vă permite să aliniați obiectele selectate de-a lungul coordonatelor axei 

X sau Y. 

AREATABLE 
Dimensionați și numărați automat suprafața unui obiect închis și 

exportați rezultatul într-un tabel în zona de desenare curentă. 

ARRANGETOOL 

Reglați dispunerea mai multor obiecte. Poate alinia mai multe obiecte la 

stânga, la dreapta, sus, jos și în centru și poate, de asemenea, aranja 

vertical sau lateral. 

Attribute Increment 

(ATTINC) 

Specificați atributul blocurilor cu valoare incrementală și modificați 

valoarea atributului blocurilor în funcție de metoda de sortare. 

AUTOLAYER 
Personalizați și predefiniți stratul asociat unei comenzi pentru a 

raționaliza fluxul de lucru de redactare. 

AUTOXLSTABLE 

Permiteți să inserați Excel și cantitatea, suprafața și lungimea blocurilor 

statice și să actualizați automat datele în funcție de modificările 

obiectului. 

BARCODE 
Permite inserarea codului de bare la obiecte în documentele de hârtie 

corespunzătoare și în fișierul de desen electronic.  

Batch Print(BP) Imprimarea pe lot a cadrelor de desen pe pagini. 

Batch Purge (BATPURGE) 
Epurarea pe loturi a blocurilor redundante, a straturilor, a tipurilor de 

linii, a dimensiunilor și a textului etc. din desene. 

BLOCKBREAK 
Vă permite să ștergeți sau să spargeți un obiect care este suprapus de un 

bloc de referință. 

BREAKOBJECT Întrerupe liniile intersectate și vă permite să setați valoarea decalajului. 

CAD table to EXCEL 

(GC_CTE) 
Conversia foilor, compuse de linii/Spline și text/Mtext în CAD, în EXCEL. 
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Change Base 
Deplasați punctul de bază și păstrați obiectele în aceeași poziție sau 

deplasați obiectele și păstrați punctul de bază în aceeași poziție. 

CIRCLE(C) Parameter 
Parametrul CIRCLE(C); Desenează mai multe cercuri concentrice cu o 

rază. 

Define Layout Viewport 

from Model Space

（M2LVPORT） 

Creați o fereastră de vizualizare în spațiul de prezentare prin selectarea 

obiectelor din spațiul modelului. 

Dimension Coordinate 

(DIMCORD) 
Marcați valorile coordonatelor X, Y ale punctului. 

Distance from Endpoint 

Snap 

Permite să sapi o anumită distanță de la orice punct final al obiectelor, 

iar valoarea distanței poate fi modificată în orice moment în bara de 

stare. 

Divide Segments Snap 
Permite fixarea punctelor segmentului divizat al obiectelor, iar numărul 

segmentului divizat poate fi modificat în orice moment. 

Drawing Lock (LOCKUP)  Atunci când este blocat, desenul nu poate fi modificat.  

Export Coordinate 

(COEXPORT) 
Exportați coordonatele punctului de prelevare în fișiere txt sau xls. 

FILLET(I) Invert Parameter Creați un fileu inversat prin această opțiune. 

Frame Automatically 

(FRAMEAR) 
Înmulțiți rama desenelor pentru a imprima. 

FREESCALE 
Scalați un obiect fără restricții în trei moduri: neuniform, dreptunghiular 

și liber. 

Graphic Compare (OCMP)  Comparați grafica a două grupuri de obiecte sau a două fișiere. 

GstarCAD tools (12 

functions) 

Vă permite să desenați rapid desenele din industrie cu instrumentele 

GstarCAD 

Layer Draw Order 

(LAYDRAWORDER) 

Schimbați ordinea straturilor prin aducerea în față sau trimiterea în 

spate. 

MAGNIFIER 
Vizualizați o anumită zonă a desenului dvs. sub formă de lupă, cu 

posibilitatea de a fixa puncte fără a efectua zoom in/out pe desene mari. 

Total Area 

(MEASUREGEOM) 

După selectarea mai multor regiuni închise, valoarea sumei suprafețelor 

poate fi afișată în linia de comandă. 

Total Length 

(MEASUREGEOM) 
Întreabă lungimea totală a liniilor selectate. 

OFFSET(B) Both Sides Offset pe ambele părți, nu este nevoie să operați de două ori. 

OUTLINE Generați conturul făcând clic pe regiunea închisă. 

Pline Boolean 

(GC_BOOLOP) 
Operați plina închisă cu uniune, intersecție și scădere. 

Print PLT(PRINTPLT) Imprimă fișierul PLT generat. 

QRCODE  
Extrageți date sau introduceți date pentru a genera un cod QR care 

poate fi scanat de un dispozitiv mobil pentru a obține date.  
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Rapid Distance 
Măsurați rapid distanța și unghiul dintre obiectele 2D de-a lungul axei X, 

Y prin deplasarea rapidă a mouse-ului. 

RECTANGLE(O) Parameter 
Parametrul RECTANGLE(O), Desenează un dreptunghi de rotație cu 

opțiunea (O) 

Region Scale (REGSCALE) 
Selectați o regiune a unui desen care urmează să fie tăiată și copiată 

într-o locație nouă. 

ROTATE （ Multiple ）

Parameter 

Copiați mai multe obiecte cu diferite unghiuri de rotație sau desenați o 

matrice de cercuri. 

Spline to Pline (Sptpl) 
Conversia spline în polilinie în funcție de precizia (numărul de segmente 

ale arcului) pe care o atribuie utilizatorul. 

Statistics Summation 

(KLL01) 
Rezumați textul selectat sau Mtext. 

Symmetric Draw Desenați direct forme simetrice, poate omite operațiunea de oglindă. 

Text Incremental Copy 

(GC_dztext) 
Îndepliniți tipuri de metode incrementale pentru text. 

TEXTALIGN 
Alinierea textului de-a lungul coordonatelor X sau Y, sau de-a lungul unei 

linii de direcție specifică. 

TEXTMATCH 
Potriviți atât atributele text cât și Mtext din desenul curent, evitând să 

selectați și să editați atributele textului unul câte unul. 

TEXTONLINE 

Distribuiți uniform textul de-a lungul unei spline, polilinii sau arcului 

selectat. De asemenea, poate crea rapid text online pentru mai multe 

curbe. 

WIPEOUT (supports circle 

and arc)  

Generați ștergerea făcând clic pe cerc sau pe un obiect pline conține 

arcuri.  

……  

 

Pe lângă faptul că a dezvoltat o mulțime de caracteristici inovatoare, GstarCAD a îmbunătățit operațiunile de 

bază pentru a simplifica etapele de operare. De exemplu, Adaugă parametrul unghiular la linie și spline, atunci 

când se desenează un obiect, nu numai că puteți seta valoarea dintre obiect și axa X, dar permite, de asemenea, 

să setați parametrul unghiular dintre linia selectată și linia anterioară; Adaugă cercul concentraic și dreptunghiul 

rotit; Adaugă copia multiplă în comanda de rotire, realizează matricea de rotire și cerc; Adaugă împărțit după 

segment și distanța de la punctul final, dispunerea după traseu etc. pentru a realiza matricea de linie. De 

asemenea, acceptă opțiunea de inversare a filetului în comanda de filetare. 

 

Deși lui GstarCAD îi lipsesc unele caracteristici pe care le suportă AutoCAD, de exemplu, constrângerea 

parametrilor, redarea 3D etc., caracteristicile abundente sunt la fel de bogate ca și AutoCAD, în special pentru 

caracteristicile obișnuite, GstarCAD este mai bogat decât AutoCAD pentru a vă spori eficiența desenului. 
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4. GstarCAD Caracteristici inovatoare Scurtă introducere 

Din lista de comparație de mai sus, știm că GstarCAD are o mulțime de avantaje în comparație cu AutoCAD. 

Pentru o prezentare detaliată, puteți face clic pe fila Ajutor sau apăsați F1 și găsiți "Caracteristici inovatoare", 

după cum se arată mai jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducere pentru câteva caracteristici inovatoare principale de mai jos: 

 FREESCALE 

Comanda FREESCALE scalează un obiect fără restricții în trei moduri: Non-Uniform, Rectangle și Free. 

  Scala neuniformă permite scalarea separată a axelor de coordonate X și Y.  

 RectScale permite scalarea unui obiect pentru 

a se potrivi cu un cadru dreptunghiular. 

Dreptunghiul nu trebuie să fie desenat, ci doar 

să se specifice două puncte diagonale.  

 FreeScale permite deplasarea sau copierea și 

scalarea obiectelor dintr-un cadru 

cvadrilateral închis într-un alt cadru 

cvadrilateral închis, care poate fi utilizat 

pentru a genera un model de hașură înclinată sau un grafic de distorsiune a perspectivei. 
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 Definire a vizualizării layout-ului din spațiul modelului (M2LVPORT） 

Comanda M2LVPORT creează o fereastră de vizualizare în spațiul de prezentare prin selectarea obiectelor din 

spațiul modelului. Apoi, se calculează dimensiunea viewportului în funcție de scara stabilită și se localizează 

viewportul în spațiul de prezentare. Puteți crea și seta rapid un viewport al desenului curent. Această comandă 

poate fi invocată rapid în meniul clic-dreapta din fila model/layout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Auto Layer（AUTOLAYER） 

Comanda AUTOLAYER vă permite să personalizați și să predefiniți stratul asociat unei comenzi pentru a simplifica 

fluxul de lucru de desenare.Puteți crea oricâte straturi doriți.  Fiecare strat creat trebuie să fie o comandă 

predefinită, căreia îi puteți denumi stratul, puteți selecta culoarea stratului, tipul de linie și intensitatea liniei. 

După ce executați comanda predefinită, stratul său va fi generat automat. Puteți salva, încărca și șterge toate 

setările de strat din caseta de dialog AUTOLAYER. Puteți activa sau dezactiva opțiunea AUTOLAYER din bara de 

stare.  
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 Area Table（AREATABLE） 

Comanda AREATABLE poate dimensiona și număra automat suprafața unui obiect închis și exporta rezultatul 

într-un tabel în zona de desenare curentă. 

 Zona sau obiectul închis poate fi marcat cu un număr sau un simbol de zonă, iar datele tabelului de zonă pot 

fi generate în același timp. 

 Datele zonei pot fi exportate într-un fișier text sau tabelar. 

 Valorile din tabel pot fi modificate automat atunci când se modifică numărul sau dimensiunea suprafeței. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AutoXLS Table Tools 

AutoXLS Table Tools nu poate doar să creeze și să editeze tabele Excel și să le introducă în GstarCAD. Dar poate, 

de asemenea, să actualizeze tabelul a cărui foaie de calcul Excel originală a fost modificată și să gestioneze 

relația de legătură între un obiect tabel și un fișier EXCEL extern. 
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 Attribute Increment (ATTINC) 

 

Comanda ATTINC ajută la specificarea atributelor blocurilor cu valoare incrementală și la modificarea valorii 

atributelor blocurilor în funcție de metoda de sortare. Această comandă poate mări valoarea atributului blocului 

care conține un număr sau o literă. Atunci când comanda ATTINC este activată, atâta timp cât desenul nu este 

închis, la copierea, inserarea și ștergerea unui atribut de bloc în desen, numărul sau litera proprietății poate fi 

actualizat automat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Symmetric Draw 

Indiferent dacă este vorba de industria AEC sau MFG, există multe forme de desen simetrice. Modalitatea 

obișnuită de a realiza o formă simetrică este de a desena prima jumătate a formei și apoi de a obține o altă 

jumătate simetrică prin copiere sau oglindire.  
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 Outline Objects (OUTLINE） 

Instrumentul "Outline Objects" vă permite să extrageți forma conturului obiectelor închise selectate într-o 

metodă de selecție a ferestrelor. Această formă conturată este, de fapt, un obiect poliliniu creat pe stratul curent 

cu care lucrați. De exemplu, utilizați acest instrument pentru a extrage forma conturului unei case de plante 

pentru a calcula ulterior suprafața totală a acesteia sau pentru a desena ca referință acoperișul acesteia. 
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 Block Break（BLOCKBREAK） 

Lucrul cu referințe de bloc care reprezintă simboluri este esențial în unele desene de aplicații industriale, cum ar 

fi schemele electrice, conductele etc.  

Dar o durere de cap apare atunci când încercați să plasați aceste blocuri cu precizie, suprapunând sau chiar 

rupând alte obiecte de pe desenul dvs. 

Acum scăpați de această durere de cap cu ajutorul comenzii BLOCKBREAK. Acest instrument inovator este capabil 

să șteargă sau să rupă un obiect care este suprapus de un bloc de referință.  

De exemplu, în unele cazuri, este posibil să fie nevoie să inserăm simboluri de bloc într-o linie de cablu în schema 

electrică. Și, în mod normal, linia de cablu trebuie să fie întreruptă de simboluri în locul în care sunt inserate 

simbolurile. O cerere similară există și în alte modele de aplicații. 

 

 

 

 

 Object Snap Options 

 

În fila Object Snap, puteți găsi opțiunea numită 

Distanța de la punctul final. Această opțiune permite 

fixarea la o anumită distanță de la orice punct de capăt 

al obiectelor, cum ar fi linie, arc, spline, plin, arc de 

elipsă, mline și orice alte linii. Atâta timp cât treceți 

cursorul peste un obiect din punctele sale finale, veți 

vedea un punct de aprindere verde la distanță precisă.  
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 Divide Segments 

Divide Segments permite fixarea punctelor segmentelor divizate ale obiectelor, cum ar fi linie, arc, spline, plin, 

elipse arc, mline și orice alte linii. Înainte, dacă doriți să găsiți punctul de împărțire, mai întâi trebuie să generați 

obiectul puncte împărțite, apoi să fixați acele puncte pentru a desena. Acum, atâta timp cât treceți cursorul 

peste un obiect menționat mai sus, veți vedea un punct de aprindere verde la distanță precisă.  

 

 

 

 

 

 

 Align Tool (ALIGNTOOL) 

Instrument simplu și practic, permite alinierea obiectelor selectate precum: dreptunghi, cerc, linie, spline, arc, 

plin, bloc și chiar obiecte model 3D de-a lungul coordonatelor axei X sau Y, evitând efectuarea comenzilor de 

selectare și mutare. Acest instrument are diferite metode de aliniere, inclusiv o opțiune de compensare pentru 

fiecare axă și poate fi combinat, de asemenea. 
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 ArrangeTool (ARRANGETOOL) 

Arrange Tool poate ajusta rapid aranjarea mai multor obiecte. Poate alinia mai multe obiecte la stânga, la 

dreapta, sus, jos și centru și, de asemenea, le poate aranja vertical sau lateral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Sum Area and Total Length (MEASUREGEOM) 

Comanda Measuregeom este mai puternică în GstarCAD, nu numai că ajută la măsurarea razei, la măsurarea 

unghiului și la măsurarea volumului, dar și la suma suprafeței și lungimea totală. 

Suma suprafeței: nu numai că se poate calcula aria unui obiect închis, dar și o zonă închisă a regiunii. Dacă 

trebuie selectate mai multe obiecte, este disponibilă selecția ferestrei. 
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Lungime totală: Calculează lungimea obiectului și lungimea totală asociate cu arc, cerc, segmente de polilinie 

sau obiecte de linie selectate. Puteți fie să selectați un singur obiect făcând clic, fie să selectați mai multe obiecte 

cu selecția ferestrei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Magnifier 

MAGNIFIER (o alternativă reală pentru a schimba obiceiul de a vizualiza detaliile și de a desena peste cel mai 

complex desen dintr-o privire). Acest instrument vă ajută să vizualizați o anumită zonă a desenului dvs. ca lupă cu 

capacitatea de a fixa puncte fără a efectua un zoom înainte/micșorare pe desene mari, cum ar fi harta sau 

sondajul și, de asemenea, este practic de utilizat și personalizat. Economisiți timp explorând mici detalii ale 

desenului sau chiar desenând într-o junglă de obiecte intersectate ușor și rapid. 

 

    

 

 

 

 
Scroll Wheel of the Mouse to 

Control 
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 CAD Table to EXCEL (_GC_CTE) 

Această comandă va converti foile, compuse din linie/Spline și text/Mtext în CAD, în EXCEL. 

 

 

 

 Drawing Lock (LOCKUP) 

Uneori, un designer trimite desene altor persoane, dar nu vrea ca alții să modifice desenele. Funcția „Blocarea 

desenului” poate transforma desenul într-un bloc întreg. Nu îl puteți exploda sau modifica obiectele desenului 

original. Este o modalitate bună de a preveni alții să modifice desenul. 
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 GstarCAD Tools 

 

GstarCAD Tools oferă mai multe funcții practice pentru designerii din industrie. 

 

Următoarele prezintă câteva instrumente practice GstarCAD: 

Scara desenului: Puteți seta scara desenului înainte de a desena, 

atunci când utilizați alte instrumente (de exemplu „Desenați linie 

axonometrică” și „Modificați lățimea liniei”), GstarCAD va ajusta 

scala automat. 

Extension: În mod normal, după extensie, efectul extensiei va fi 

afișat, dar Visual Extension poate afișa efectul în timp real până când confirmați poziția. 

Cross to Break: În desenele de inginerie, multe locuri trebuie să rupă linia transversală. Dacă facem acest lucru în 

modul original, va fi foarte complex. Folosind această funcție, ruperea liniilor se poate face cu ușurință. 

Super Axonometric Este o funcție esențială care poate converti cu ușurință un desen de plan într-un desen 

axonometric. 

 

 

 Dimension Polygon Center 

GstarCAD acceptă opțiunea Polygon(P) din comanda DIMCENTER pentru a marca centrul poligoanelor.  
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 Batch Purge (Batpurge) 

 

Această nouă funcție permite curățarea în lot a obiectelor în exces, cum ar fi blocuri, straturi, tip de linie, stil de 

cotă sau stil de text pe mai multe fișiere DWG. Instrumentul Batpurge nu trebuie să deschidă fișiere. Execută 

direct comanda de purjare, ceea ce o face să ruleze cu o eficiență foarte mare. 
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