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Schermopbouw
Vanaf GstarCAD 2011 is de schermopbouw als volgt

Statusregel met schakelaars: ! positie van de kruisdraden (dubbelklik of F6)
! Snap, Grid, Ortho, Polar, Object Snap, Object Tracking, 

Lineweight en Model / Paper Space 
! Rechtermuisknop > Settings
! Druk op Escape als u geen schakelaars ziet

Eigenschappenbalk: Toont actieve laag, kleur, lijntype en lijndikte
Toont laag, kleur, lijntype en lijndikte van wat geselecteerd is 
(i.p.v. List)
Wijzigt laag, kleur, lijntype en lijndikte van hetgeen geselecteerd is 
als hier iets anders gekozen wordt (i.p.v. Chprop)

Menu’s: ! Pulldownmenu ! Toolbarmenu
! Dialoogmenu ! Iconenmenu (vrijwel verdwenen)
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Titelregel document
Eigenschappenbalk

Titelregel AutoCAD of GstarCAD

Opdrachtregel met vraag!en!
antwoordspel en foutmeldingenStatusregel met schakelaars

Model! en layout!tabs
actieve kleur ! altijd “Bylayer”
actieve lijntype  ! altijd “Bylayer”
actieve lijndikte ! altijd “Bylayer”
actieve plotstijl ! te ingewikkeld
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Pulldownmenu

Syntax:
! > geeft aan dat er een submenu volgt
! ... geeft aan dat er een dialoogmenu volgt
! √ optie die aan of uit gezet kan worden
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Dialoogmenu’s

Syntax:
! grijze vakjes zijn niet selecteerbaar
! ... geeft aan dat er een submenu volgt
! < geeft aan dat een punt of object geselecteerd kan worden
! √ geeft aan dat een optie aan of uit gezet kan worden

! • van deze opties kan er één gekozen worden

! τ geeft een rij van mogelijkheden voor een optie
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Dialoogmenu met iconen

Syntax:
! iconen mogen direct aangewezen worden

� dubbelklik werkt als Selectie + OK

Toolbarmenu’s

Het zwarte driehoekje rechtsonderin een knop geeft aan dat er een submenu (flyout) 
volgt.

De vaste werkbalken kunt u
! loshalen van de kantlijn (linkermuisknop ingedrukt houden t.p.v. de rand) zodat u de 

naam van de werkbalk kunt lezen

De losse werkbalken kunt u
! verplaatsen over het scherm (linker muisknop ingedrukt houden t.p.v. de bovenrand)
! van vorm veranderen (linkermuisknop ingedrukt houden t.p.v. de rand)
! uitzetten via het kruisje
! vastzetten in de kantlijn (docking) door ze naar de rand van het scherm te slepen
! los boven de rand van het scherm zetten door ze er met de Ctrl!toets ingedrukt naar 

toe te slepen.

Elke werkbalk kunt u 
! (weer) oproepen via rechtermuisknop t.p.v. een willekeurige knop of via het 

pulldownmenu

Let op! Undo werkt niet op veranderingen in de werkbalken. 
Wijzigingen aan de werkbalken en de knoppen worden direct opgeslagen in het menu!
bronbestand (*.mns). Het origineel van dit bestand heet *.mnu en wijzigt niet. Het mns!
bestand wordt automatisch opnieuw aangemaakt als u het mnu!bestand oproept (mbv 
Menu of Menuload). Dit originele menu oproepen betekent dus dat alle interactieve 
wijzigingen verloren gaan!

Vanaf AutoCAD 2006 worden de werkbalken en menu’s opgeslagen in een cui!bestand.

 IDEOMA intelligent systems bv 24


