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Temat numeru
LEGO i COBI... Niezwyk³e klocki

Czy trzeba podkreślać, jak wielką 

satysfakcję daje stworzenie fizycznego 

modelu przestrzennego czegoś, co zrodziło 

się w naszym umyśle? Nie tylko możliwość 

obejrzenia ze wszystkich stron i pod 

dowolnym kątem – bo to dają nam systemy 

3D (nie tylko CAD) – ale także... dotknięcia, 

wypróbowania działania czy funkcjonalności 

naszego projektu, stoi m.in. za coraz bardziej 

rosnącą popularnością i znaczeniem systemów 

do druku 3D. Tymczasem na długo przed ich 

wynalezieniem... bawiliśmy się klockami. Czy wśród 

Państwa znajdzie się ktoś, kto tego nie robił? 

Idę o zakład, że nie...

KlockiKlocki
Najprostszy Najprostszy 
sposób sposób 
tworzeniatworzenia
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M
ożna rysować na kartce papieru. Można przygoto-
wać z tej samej kartki... przestrzenną wycinankę 
(jedna z moich ulubionych zabaw w dzieciństwie 
to tworzenie przestrzennych papierowych modeli 
samochodów – najczęściej policyjnych amerykań-

skich radiowozów :)). Można także budować z klocków. Gdy 
są to proste, drewniane, „ekologiczne” (chyba, że pomalowane 
farbą z domieszką ołowiu, wtedy o „zdrowiu i ekologii” możemy 
zapomnieć), potrafią dać radość najmłodszym – przynajmniej 

Opracowanie: Maciej Stanisławski

do chwili, w której nieopatrznie trącone ulegają dekompozycji. 
Właśnie dlatego kluczowym punktem zwrotnym w karierze 
duńskiej „zabawki” było opracowanie systemu, pozwalającego 
na łączenie pojedynczych elementów w trwałą całość.

Firma Ole Kirka Christiansena zaczęła działalność w 1916 roku 
i w zasadzie... była na początku warsztatem stolarskim; trudności 
związane z pozyskiwaniem zamówień sprawiły, że Ole zdecy-
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dował się poszukać nowych „rynków zbytu” i zaczął produkcję 
drewnianych zabawek. W 1930 roku powstała nazwa „Lego” 
– pochodząca od duńskiego „leg gott”, czyli „baw się dobrze”. 
Plastikowe zabawki znalazły się w ofercie firmy w roku 1949, 
a już dwa lata później pojawiły się klocki „Automatic Binding 
Bricks”. Nie były to jeszcze „lego” znane nam pod współczesną 
postacią, ale idea krzepła...

ndard ustanowiony przez 
ką firmę stał się punktem 

wyjścia także dla rodzimego 
producenta, a gdy przyjrzymy się 
historii LEGO i COBI, znajdziemy 

wiele podobieństw...”StanStan
duńskduńs
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GstarCAD GstarCAD 
vs AutoCAD LT vs AutoCAD LT 

Więcej niż 2D...
Trzeba przyznać, że jeszcze kilkanaście lat temu projektanci, poszukując  

oprogramowania CAD 2D, nie mieli zbyt wielkiego pola manewru. AutoCAD 
zostawiał nieliczną konkurencję daleko w tyle pod względem funkcjonalności 
i komfortu pracy. Flagowy produkt Autodesk stał się najbardziej rozpoznawalnym 
programem do komputerowego wspomagania projektowania. Doszło do tego, 
ludzie z pogranicza branży pytali: „W jakim Autocadzie pracujesz?”, traktując 
nazwę AutoCAD jako synonim systemu CAD 2D...

Opracowanie: Grzegorz Starkowski
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Konkurencja jednak nie spała. Na przestrzeni lat wielu 
producentów oprogramowania  tworzyło i udoskona-
lało  swoje własne alternatywne systemy CAD 2D, 

za cel przyjmując wyznaczony przez AutoCAD standard i pró-
bując doścignąć „lidera”.  Z perspektywy czasu można powie-
dzieć, że wychodziło im to z różnym skutkiem. Jak to często w 
życiu bywa – wielu próbowało, ale udało się tylko nielicznym. 
Programem, który bezwątpienia zalicza się do tej drugiej grupy 
jest GstarCAD.  

Jest to profesjonalny program CAD 2D/3D z wieczystą 
licencją, systematycznie rozwijany  od 1992 roku. Przez wielu 
fachowców  uznawany jest za jedną z najlepszych alternatyw 
dla AutoCAD. W Polsce z powodzeniem korzysta z niego już 
ponad 11 000 biur projektowych (sic!). Skąd ten sukces? W tym 
artykule postaram się odpowiedzieć na to pytanie oraz sprawdzić, 
jak GstarCAD wypada na tle AutoCAD (w wersji  LT). 

Interfejs użytkownika

Dzięki niemal identycznemu interfejsowi użytkownicy pracu-
jący dotychczas w AutoCAD LT błyskawicznie odnajdą się 

również w środowisku GstarCAD.  Paski narzędzi oraz ich 
układ jest praktycznie taki sam zarówno w obszarze modelu, jak 
i w obszarach wydruku. W obu programach istnieje także możli-
wość wyboru pomiędzy interfejsem klasycznym i wstążkowym, 
a także opcja dostosowania ich poszczególnych elementów 
do swoich preferencji.  

Polityka cenowa i licencyjna

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o wybo-
rze oprogramowania jest koszt zakupu i utrzymania licencji. 
Programy znacząco różnią się od siebie w tym aspekcie. 
AutoCAD LT proponuje system czasowego wypożyczania licen-
cji (od kwartalnych po trzyletnie), a  po jej wygaśnięciu, nie ma 
możliwości wydłużenia oraz przejścia na wyższą wersję oprogra-
mowania. Użytkownik, aby kontynuować pracę w AutoCAD LT, 
musi ponowienie ponieść koszt dzierżawy licencji na kolejny okres.
W przypadku GstarCAD klient otrzymuje wieczystą licencję, 
ponosząc w przypadku wersji Standard jednorazowy koszt 
w wysokości zaledwie 1450 zł netto. Wszelkie aktualizacje do 
najnowszych wersji są opcjonalne, nie ma więc żadnego obo-
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wiązku ich zakupu. W razie potrzeby istnieje możliwość kupna 
aktualizacji w wybranym przez użytkownika momencie. 

Warto zwrócić uwagę, że licencję programu GstarCAD może-
my również dowolnie przenosić pomiędzy komputerami – i to 
zarówno w wypadku licencji elektronicznej, jak i tej uzupełnio-
nej o klucz sprzętowy USB. W przypadku AutoCAD LT  wyma-
gana jest do tego każdorazowo zgoda producenta. GstarCAD 
w przeciwieństwie do AutocAD LT oferuje również  opcję zaku-
pu licencji sieciowej, czyli tzw. „licencji pływającej”.

Szybkość działania

GstarCAD oferuje projektantom porównywalną wydajność do 
AutoCAD LT. Różnice odczuwalne są jednak podczas pracy na 
bardziej skomplikowanych i złożonych rysunkach. W przypad-
ku plików rastrowych wydajniejszy okazuje się być GstarCAD, 
w którym praca przebiega szybciej niż u konkurenta. W dostęp-
nym w sieci filmie (link w ramce obok) porównano szybkość 
najnowszych wersji programów. 

Funkcjonalność

GstarCAD nie ustępuje AutoCAD LT również pod wzglę-
dem funkcjonalności, a pod niektórymi względami nawet go 

Już w wersji 2015 GstarCAD sprawdzał się jako narzędzie 
do projektowania dla szeroko rozumianej branży mechanicznej 
i architektonicznej. Najnowsza wersja 2018 przynosi szereg 

usprawnień i nowości...

Video: GstarCAD kontra... inne systemy

przewyższa. Jak wspomniałem, większość dostępnych poleceń 
z AutoCAD LT znajdziemy również w GstarCAD, natomiast 
przewagę GstarCAD stanowią podstawowe opcje projektowania 
w 3D oraz innowacyjne narzędzia ułatwiające pracę, takie jak 
m.in.:

•  Rysowanie symetryczne (Symmetric Draw) – po wpisaniu 
polecenia oraz wyborze osi symetrii, można szybko 
i wygodnie narysować symetryczny kształt obiektu 
bez stosowania komendy lustro, 

to zwrócić uwagę, że licencję programu GstarCAD 
możemy również dowolnie przenosić pomiędzy komputerami 

– i to zarówno w wypadku licencji elektronicznej, 
jak i tej uzupełnionej o klucz sprzętowy USB... ”WartWart

możemy róożemy ró
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•  Lupa (Magnifier) – funkcja umożliwia podgląd danego 
fragmentu na rysunku, bez konieczności całkowitego zbli-
żania się do niego. W tym samym czasie istnieje możliwość 
poglądu całości rysunku oraz zbliżenia wybranego detalu. 
Dodatkowo, możliwe jest wprowadzenie zmian w samym 
obszarze lupy,

•  Definiowanie rzutni bezpośrednio w obszarze modelu 
(M2LVPORT) – polecenie ułatwia tworzenie rzutni 
w obszarze arkusza poprzez określenie jej skali 
i wymiarów w obszarze modelu,

•  Przyrost wartości atrybutu (Atribute Increment) 
– funkcja umożliwia automatyczny przyrost wartości 
atrybutów w dodawanych blokach,

•  Tabela powierzchni (Area Table) – dzięki temu poleceniu 
GstarCAD automatycznie wymiaruje i zlicza obszar obiek-
tu zamkniętego, a następnie eksportuje wyniki do tabeli 
w obszarze rysunku,

•  Automatyczne warstwy (Auto Layer) – funkcja pozwala na 
automatyczne przyporządkowanie rysowanego obiektu 
do odpowiedniej warstwy, w celu zwiększenia szybkości 
oraz precyzji projektowania. 

•  Swobodna skala (Freescale) – polecenie umożliwia szybkie 
skalowanie jednego obiektu lub grupy obiektów za pomocą 
3 metod: skalowanie nieproporcjonalne, skalowanie z dopa-
sowaniem do prostokątnej obwiedni oraz skalowanie 
na podstawie podobieństwa dwóch czworokątów,

•  Wiele (Multiple) – funkcja powtarza wybraną komendę 
cyklicznie, bez konieczności jej ponownego wybierania,

•  Porównanie grafiki (Graphic Compare) – komenda pozwala 
szybko porównywać obiekty na rysunku oraz wyświetlić 
istniejące różnice,

•  Przerwij blok (Block Brake) – polecenie umożliwia prze-
rwanie obiektu w miejscu wstawianego bloku.

•  Przerwij obiekt (Break Object) – dzięki tej funkcji możliwe 
jest szybkie i precyzyjne przerywanie wskazanych obiek-
tów. Program oferuje użytkownikom wybór jednej 
z czterech metod przerywania obiektów, a także możliwość 
zdefiniowania wartości odstępu.

GstarCAD – widok na menu wstążkowe

Praca w chmurze

Zarówno GstarCAD. jak i AutoCAD LT umożliwiają pracę 
w chmurze, co zwiększa efektywność pracy zespołowej pro-
jektantów. Wykorzystanie chmury obliczeniowej pozwala na 
szybkie przeglądanie plików i efektywne dzielenie się danymi 
zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych.

Bezpłatna przeglądarka plików DWG

Użytkownicy GstarCAD mogą korzystać z aplikacji DWG 
FastView. Jest to bezpłatna przeglądarka plików DWG, DXF, 
DWS dla urządzeń mobilnych działających na systemach iOS 
i Android, komputerów z systemem Windows oraz działająca 
w formie przeglądarki online. Dzięki możliwości korzystania 
z chmury obliczeniowej DWG FastView pozwala na przegląda-
nie, edycję (w ograniczonym zakresie) oraz wydruk projektów 
wykonanych w programie GstarCAD, w dowolnym miejscu 
i czasie.

Użytkownicy AutoCAD LT mają do dyspozycji przeglądar-
ki plików DWG, DWF i DXF. Są aplikacje DWG TrueView, 
Design Review oraz przeglądarka Autodesk online. Wszystkie 
one pozbawione są jednak funkcji edytowania rysunków. Otwie-
ranie plików zajmuje w nich również więcej czasu, w porówna-
niu do DWG FastView. 

GstarCAD – przyrost wartości atrybutu
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Modelowanie 3D i realistyczne wizualizacje

GstarCAD oferuje podstawowe możliwości modelowania 
brył w 3D i tworzenie płaszczyzn przekrojów. Funkcjonalność 
programu można rozszerzyć również o aplikację Artisan, czyli 
zewnętrzny silnik renderujący.  Artisan pozwala użytkowni-
kom GstarCAD na błyskawiczne generowanie realistycznych 
wizualizacji projektów 3D. Dzięki intuicyjnemu interfej-
sowi większość operacji wykonuje się za pomocą techniki 
przeciągnij i upuść. Projektanci otrzymują do dyspozycji 
również liczny zestaw: predefiniowanych materiałów, scen, 
ustawień światła oraz opcję dodawania własnych materiałów.
W AutoCAD LT nie ma możliwości modelowania 3D,  two-
rzenia brył i generowanie realistycznych wizualizacji. Brakuje 
w nim również wsparcia dla LISP.

Nakładki branżowe

Możliwości programów AutoCAD LT i GstarCAD można 
zwiększyć, uzupełniając je o profesjonalne nakładki branżowe. 
Pośród nakładek kompatybilnych z GstarCAD znajdują się m.in.  
rozwiązania dedykowane dla:

•  Mechaników (CADprofi Mechanical, CP-Symbols 
Mechanical),

•  Architektów i konstruktorów budowlanych (CADprofi 
Architectural, CP-Symbols Architectural, e-CAD, BiK, 
M-CAD, APLUS),

•  Geodetów (GeoX, GeoLisp, Mapa SG, GstarGeoCAD, 
MP-NMT, WinTopo),

•  Projektantów instalacji rurowych, wentylacyjnych i elek-
trycznych (CADprofi HVAC&Piping, CP-Symbols 
HVAC&Piping, CADprofi Electrical, CP-Symbols 
Electrical, CADise),

• Inżynierów ruchu (GACAD).

Nakładki przyśpieszają i usprawniają wiele działań projekto-
wych. Warto podkreślić, że środowisko GstarCAD umożli-
wia także łatwe tworzenie dedykowanych aplikacji zarówno 
zawodowym programistom, jak i zdolnym pasjonatom. Dzięki 
wsparciu platformy .NET Framework możliwe jest programo-

we dokonywanie zmian w aplikacji i plikach rysunków poprzez 
udostępnione biblioteki dla takich języków i środowisk programi-
stycznych, jak: GRX, Lisp, VBA, ADS, .NET. 

Wsparcie techniczne

Dużym wyróżnikiem GstarCAD jest bezpłatne wsparcie tech-
niczne (w cenie licencji programu). Użytkownicy GstarCAD 
mogą szybko korzystać z fachowej pomocy zarówno mailowo, 
jak i telefonicznie. 

Kompatybilność z popularnymi formatami CAD

GstarCAD obsługuje – podobnie jak  AutoCAD LT – popularne 
formaty CAD: DWG 2018 (format AutoCAD 2018), DXF, PDF, 
DGN i inne.

GstarCAD – Hatch to back (Kreskowanie na spód)

Podsumowanie

GstarCAD w najnowszej wersji to godny konkurent dla 
AutoCAD LT i ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, który z 
nich jest  lepszym wyborem, jako że ich funkcjonalność jest 
porównywalna. Oba programy zapewniają również projektan-
tom wygodną i szybką  pracę. Ostateczny wybór w dużej mierze 
zależy więc od gustu  i preferencji użytkowników, a także od 
zasobności ich portfeli. GstarCAD dzięki licencji bezterminowej 
jest  rozwiązaniem, które w perspektywie kilku lat użytkowania 
może przynieść oszczędności rzędu nawet 10000 zł; pamiętajmy 
o tym, że za koszt rocznej subskrypcji AutoCAD LT można kupić  
na własność wieczystą licencję GstarCAD, a specjalny klucz 
USB umożliwia łatwe przenoszenie jej pomiędzy komputerami. 
Dodatkowo dzięki wspomnianemu bezpłatnemu wsparciu 
technicznemu (w cenie licencji) użytkownicy GstarCAD mogą 
w  razie potrzeby liczyć na błyskawiczną pomoc. 

 
Zachęcam do pobrania i samodzielnego przetestowania 
możliwości GstarCAD. Wersję testową programu można 
znaleźć na stronie polskiego dystrybutora, pod adresem: 
www.gstarcad.pl

GstarCAD – Tabela powierzchni





 
 

Recenzja i II fragment ksi¹¿ki „NX CAM Virtual Machine”

wydanie 5-6(25-26) 2017  CADblog.pl        45         

Publikacje o CAD/CAM

NX CAM Virtual Machine 
– udostępniamy II fragment książki!

NJak informowałem w poprzednim numerze, nakładem firmy CAMdivision wydana została 
kolejna pozycja z serii CAMdivision Library, tym razem dotycząca NX CAM, a koncentrująca się 
na module Manufacturing. Dzięki uprzejmości wydawcy, publikujemy kolejny rozdział książki...

„NX CAM Virtual Machine” to kolejna książka, tym razem 
opisująca moduł Manufacturing (Wytwarzania) w NX CAM, 
a dokładnie – jego wycinek, ograniczający się do podstaw fre-
zowania (2.5- 5-osiowego) i toczenia (z obsługą CY).  

Podobnie jak poprzednie publikacje, jest to bardzo dobra 
pozycja pod względem merytorycznym. Cóż, wydawcą jest 
firma, która przez lata budowała swoją markę na polskim 
rynku oprogramowania Siemens PLM Software, ze szczegól-
nym uwzględnieniem rozwiązań przeznaczonych do kompute-
rowego wspomagania wytwarzania. Wystarczy wspomnieć, że 
w 2014 roku jako pierwsza polska firma uzyskała prestiżowy 
status PLATINUM Partner SIEMENS PLM (za wysoki poziom 
obrotów i wysoki poziom wdrożeń oprogramowania). Od 2007 
roku CAMdivision oferuje rozwiązania CAx/PLM w oparciu 
o system NX SIEMENS, posiada największe doświadczenie 
w Polsce we wdrożeniach pakietów NX CAD/NX CAM i spe-
cjalistycznych aplikacji do konstrukcji form (Mold Design) 
i wykrojników (Progressive Die Design), oraz tworzeniu wie-
loosiowych postprocesorów z symulacją kinematyki maszyn 
na bazie kodu NC.

To specjaliści tej właśnie firmy są pionierami w tłumacze-
niu interfejsu NX (4.0-8.0) na nasz rodzimy język. Zaczynali 
od NX CAM i rozszerzali tłumaczenia na moduły  NX CAD 
i pakiety specjalizowane (wspomniane NX Mold i NX Progres-
sive). Na bazie tworzonej przez nich polskiej wersji interfejsu, 
tworzone są w centrali SIEMENS kolejne aktualizacje i doku-
mentacja techniczna.

Wracając do samego podręcznika, metodyka przyjęta przez 
jego Autorów wydaje się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom 
Czytelników, chcących poznawać środowisko oprogramowa-
nia NX CAM. 

Od strony edytorsko-wydawniczej książka prezentuje dobry, 
solidny standard: czytelny układ, kolorowe ilustracje (chociaż 
niektóre z nich mogłyby być wyraźniejsze), oprawa wyglądają-
ca na szytą i klejoną (czyli raczej nie grozi nam, iż pojedyncze 
kartki zaczną żyć własnym życiem) – ogólne wrażenie jest 
bardzo korzystne.

Licząca ponad 500 stron pozycja, wydana – jak wspo-
mniałem – w pełnym kolorze, zawierająca także płytę DVD 

z materiałami uzupełniającymi (filmami instruktażowymi 
i plikami do ćwiczeń), dostępna jest dla Klientów firmy 
CAMdivision Sp. z o.o. lub jako uzupełnienie bezpłatnych 
wersji testowych NX, które można uzyskać za pośrednictwem 
firmy (http://camdivision.pl/nx-cam-ksiazka/). 

(ms)

Informacje o książce:
• objętość: 524 strony
• wydanie: kolorowe
•  zawiera: DVD z plikami ćwiczeń i filmami 
instruktażowymi

• data wydania: luty 2017
• ISBN: 978-83-934410-9-9
• oprawa: miękka

Źródło: CAMdivision.pl 

Zachęcamy do lektury fragmentów książki 
(w tym e-wydaniu znajdą Państwo rozdział 15., 

w poprzednim opublikowaliśmy 1, 2 i 8...)
>>>
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