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Sobre a Extensão “Verificar 
Duplicados”
INTRODUÇÃO
Esta Extensão ARCHICAD pode encontrar, seleccionar ou apagar items partilhando os mesmos 
parâmetros (tipo, cor, espessura, altura, etc...) e ocupando o mesmo ponto na planta. As 
duplicações indesejadas são criadas tipicamente, quer por duplos-cliques acidentais na mesma 
posição do rato, quer por copiar e colar items várias vezes na mesma posição. 
O novo conjunto de comandos aparecerá no submenu Edição > Verificar Duplicados, por defeito. 

COMO USAR A EXTENSÃO “Verificar Duplicados”
A Extensão adicionará dois novos comandos ao ARCHICAD: Seleccionar Duplicados e Apagar 
Duplicados 

Seleccionar Duplicados
O comando Selecc... irá seleccionar e realçar todos os elementos duplicados na janela activa. Se 
colocar uma marca na janela, ou tiver elementos seleccionados antes de evocar o comando, pode 
limitar o raio de acção do comando à área da marca ou aos elementos seleccionados. Apenas os 
duplicados serão seleccionados, o ítem original não será afectado. 

Apagar Duplicações
Com o comando Apagar... é possível apagar os elementos duplicados pelo projecto inteiro (todos 
os pisos e secções). Pode também limitar o raio de acção do comando à janela activa, ou - ou tiver 
elementos seleccionados antes de evocar o comando- à selecção actual. Ao premir o botão Apagar 
irá apagar duplicados, mas irá deixar os originais intactos. 
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Comentários: 
• O comando Seleccionar Duplicados trabalha apenas no piso ou secção activos. 
• O comando Apagar Duplicados trabalha em todos os pisos. 

Exclusões: 
O software é-lhe fornecido “COMO ESTÁ” e você tem conhecimento que pode conter erros. 
GRAPHISOFT renuncia a quaisquer obrigações de garantia ou de responsabilidade de qualquer 
espécie. 
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