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Dodatek Sprawdź duplikaty
Wstęp
Ten dodatek ARCHICADa może znaleźć i usunąć elementy posiadające takie same parametry (typ, 
kolor, grubość, wysokość, itd...) i znajdujące się w tym samym położeniu na rzucie. Niepożądane 
duplikaty zdarzają się gdy niechcący klikniemy dwukrotnie w tym samym miejscu, lub wkleimy 
kilkakrotnie kopię elementu w tym samym położeniu.
Domyślnie do menu Edycja > Sprawdź duplikaty zostanie dodany nowy zestaw poleceń.

Jak używać dodatku Sprawdź duplikaty
Zainstalowanie dodatku spowoduje dodanie dwóch nowych poleceń do menu Opcje ARCHICADa. 
Wybierz i Usuń duplikaty.

Zaznacz duplikaty
Polecenie Wybierz... zaznaczy wszystkie duplikaty w aktywnym oknie. Jeżeli zdefiniowałeś 
wcześniej Obszar zaznaczenia bądź selekcję, wówczas działanie polecenia będzie ograniczone do 
zaznaczonych elementów. Zaznaczone zostaną tylko duplikaty, a elementy oryginalne pozostaną 
niezaznaczone.
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Usuń duplikaty
Polecenie Usuń... pozwala usunąć wszystkie duplikaty w projekcie (we wszystkich kondygnacjach i 
przekrojach). Jeżeli zdefiniowałeś wcześniej Obszar zaznaczenia bądź selekcję, wówczas działanie 
polecenia może być ograniczone do zaznaczonych elementów. Kliknięcie przycisku Usuń spowoduje 
wymazanie wszystkich duplikatów, jednak oryginalne elementy pozostaną nietknięte.

Uwagi
• Polecenie Wybierz... działa tylko na aktywnym piętrze bądź przekroju.
• Polecenie Usuń... zadziała dla wszystkich kondygnacji, jeżeli zaznaczono opcję Cały projekt.

Informacja:
Pakiet dodatków Goodies to darmowe narzędzia stworzone przez GRAPHISOFT w celu dopełnienia 
programu ARCHICAD o specjalistyczne możliwości i funkcje. Począwszy od ARCHICADa 20 pakiet 
Goodies instaluje się za pomocą zintegrowanego instalatora pozwalającego zainstalować wszystkie 
dodatki. Dodatki oparte są na kodzie, którego GRAPHISOFT od pewnego czasu już nie rozwija. 
Zapraszamy do korzystania z dodatków. Prosimy jednak o zwrócenie uwagi, że w przyszłości nie 
będą one rozwijane, aktualizowane ani poprawiane.
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