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Prólogo 
 

Este Guia de Início de , de cálculo de estruturas, foi concebido para guiar o processo inicial de 

instalação do programa e os passos iniciais de trabalho. Não se trata de um substituto da documentação 
do programa, que se encontra acessível on-line desde o menu, no programa. 

 

Recomendamos que siga os passos deste manual para a instalação e depois aceda a toda a informação 
on-line que explica todas as funções do programa. Pode imprimir em papel as partes da documentação 
que considere necessárias, apesar de a consulta on-line ser sempre mais ágil para realizar pesquisas e 
para manter a informação actualizada. 
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Capítulo 1  

Introdução 

Equipamento necessário 

A configuração mínima para a utilização do programa é: 

◼ Computador pessoal compatível com processador Intel ou AMD. 

◼ Sistema operativo Windows XP, 2003 Server, Vista, 7, 8 ou 10, a 32 ou 64 bits. 

◼ 4 GB de memória RAM mínima e 8 GB recomendada. 

◼ Unidade de CD-ROM. 

◼ Monitor gráfico Super VGA (1024x768) ou superior compatível com Windows. 

◼ Rato ou elemento sinalizador compatível com Windows. 

◼ Impressora e/o plotter, compatíveis com Windows. 

◼ Protocolos de comunicação IPX, TCP/IP e NetBIOS. (em chaves de protecção de Rede) 

◼ Placa de Rede (em chaves de protecção de Rede) 

Suporte da arquitectura x64 

O programa permite a instalação e execução em sistemas de 64 bits; tanto licenças monoposto como de 
rede. Neste último caso, o servidor de licenças pode estar num sistema de 64 bits. 

Para poder definir-se um sistema como sendo de 64 bits, devem verificar-se dois requisitos em simultâneo: 

◼ Possuir um processador com extensões de 64 bits (EM64T), como os Intel Pentium D, Intel 64 bits 
Xeon ou AMD Athlon 64. 

◼ Possuir um sistema operativo de 64 bits como o Microsoft Windows XP x64 Edition ou Microsoft 
Windows 2003 Server x64 Edition. 

◼ Não é suportada a arquitectura IA-64 (processador de 64 bits Intel Itanium 2 e sistema operativo 
apropriado). 



 

 

Processo de Instalação do Programa  

Para realizar o processo de instalação deverá realizar as seguintes operações: 

◼ Introduzir o CD do programa na unidade CD-ROM. 

◼ Dentro de poucos segundos aparecerá automaticamente uma pequena animação onde vai poder 
visualizar um menu com os distintos programas desenvolvidos pela , deve pressionar em 

seguida na opção do programa que deseja instalar. 

 

◼ Se o processo de instalação não se iniciar de forma automática, pode faze-lo de forma manual acedendo 
ao comando Executar situado no menu Iniciar do Windows. Aparecerá uma caixa de diálogo como se 
mostra na seguinte figura, na qual vai introduzir em seguida o comando: D:\Instalar.exe (supondo 
que D:\ é a unidade de CD-ROM). 

   

◼ Depois de pressionar na opção do programa que deseja instalar, aparecerá o Assistente de Instalação, 
que o guiará durante todo o processo de instalação. Por sua vez aparecerá em ecrã a janela do 

assistente e se pressionar o botão Seguinte>. 



 

   

 

    

 

◼ No seguinte passo mostra-se uma janela informativa com o Aviso Legal, onde são explicados os termos 
do contrato de licença, sendo necessário aceitar estes termos para poder continuar com a instalação 
pressionando o botão Seguinte>. 



 

 

 

◼ No seguinte passo vai aceder a uma janela que permite introduzir informação do cliente. Esta 

informação é opcional podendo deixar em branco os campos Utilizador e Organização. Uma vez 
introduzidos os dados se pressionar o botão Seguinte>. 

 

◼ Na seguinte janela indica-se a directoria no disco duro onde se realizará a instalação do programa. Por 
defeito o programa vai ser instalado na unidade do disco duro principal (recomenda-se a instalação 

por defeito). Se tiver várias unidades de disco duro, aceita-se a que mais espaço livre disponha. Se por 
exemplo tivermos instalado  a pasta de instalação por defeito seria C:\Arktec\Tricalc. Não 

obstando, é possível mudar a directoria que aparece por defeito por outra qualquer se pressionar no 
botão Modificar. Para continuar a instalação pressiona-se no botão Seguinte>. 



 

   

 

 

◼ O seguinte passo da instalação permite realizar três tipos de instalações diferentes Típica, Mínima ou 
Personalizada, as quais descrevemos em continuação: 

 

Opção Descrição 

Típica  Instalam-se os elementos mais comuns, incluindo bases de dados e ajudas. 

Mínima  Instala-se a configuração que menos espaço em disco necessite. 

Personalizada  É possível seleccionar as componentes do programa a instalar.  



 

 

◼ Depois de seleccionar o tipo de instalação pressiona-se no botão Seguinte>, aparecendo uma nova 
janela onde se resumem todas as opções indicadas nas janelas anteriores. Se alguma opção não estiver 
correcta é possível modifica-la pressionando o botão <Atrás. Em caso contrário, pressiona-se o botão 
Instalar iniciando assim a instalação do programa no seu disco duro. 

 

 

 

◼ Em seguida, será solicitado o tipo de chave associada a aplicação para instalar o driver correspondente. 
Uma vez seleccionado, pressione o botão Instalar. 



 

   

 

 

 

◼ A última janela que mostra o assistente é para confirmar a correcta instalação do programa.  

 
 

  

Importante 

 
Ligar a chave de protecção na saída da porta paralela ou USB do computador 
segundo o modelo (local ou de rede). 

  

 

◼ Uma vez que o programa se encontra instalado no disco duro do computador, pode executá-lo através 
do menu Iniciar>Programas, ou então através do acesso directo que se encontra na pasta que se cria 
com o nome do programa instalado no ambiente de trabalho do Windows. É muito importante que a 
chave de protecção tenha sido previamente ligada. Através desta mesma pasta também é possível 



 

 

Desinstalar o programa do disco duro do computador, eliminando todos os ficheiros que se copiaram 
no momento da instalação. 

Funcionamento das chaves de rede 

A chave NetHASP ou chave de rede é uma chave que está desenhada para trabalhar em ambientes de 
rede permitindo que várias licenças do software possam executar-se ao mesmo tempo, distintos postos de 
rede. 

Cada chave de rede está preparada para que se possam executar simultaneamente até ao número máximo 
determinado de licenças adquiridas. Uma vez alcançado o limite de licença não é possível instalar a 
aplicação em mais postos simultaneamente, sendo necessário que algumas das cópias que estejam a 
funcionar, deixem de fazê-lo, ou que se contratem mais licenças da aplicação.      

Conceitos prévios 

Tipos de redes 

LAN 

LAN é a abreviatura de Local Área Network (Rede de Área Local ou simplesmente Rede Local). Uma rede 
local ou LAN é a interconexão de vários computadores e periféricos para partilhar recursos e informação. 
Em definitivo, permite que duas ou mais máquinas se comuniquem entre si. Todos os dispositivos podem 
comunicar-se com o resto embora possam também funcionar de forma independente.  

Dentro de uma rede local existem alguns computadores que servem informação, aplicações ou recursos 
aos outros computadores. Estes computadores são conhecidos com nome de servidores.  

Os servidores podem ser dedicados ou não dedicados: 

◼ Dedicado. Normalmente têm um sistema operativo mais potente que os outros e são usados pelo 
administrador da rede. 

◼ Não dedicado. Pode ser qualquer posto da rede que além de ser usado por um utilizador, facilita o 
uso de certos recursos ao resto dos computadores da rede, por exemplo, partilhar a sua impressora 
ou trabalhar como servidor de licenças. 

   

 Figura 1. Servidor dedicado Figura 2. Servidor não dedicado 



 

   

 

WAN 

WAN é a abreviatura de Wide Área Network (Rede de Área Extensa). 

É um sistema de interconexão de computadores informáticos geograficamente dispersos, que podem estar 
inclusive em continentes distintos. O sistema de conexão para estas redes normalmente pode mistura 
redes públicas de transmissão de dados como a Internet. 

 

Figura 3. Exemplo de uma WAN no qual o servidor de licenças é um computador remoto. 

O gestor de licenças 

O Gestor de Licenças NetHasp é uma aplicação, que permite realizar a comunicação entre a aplicação 
protegida e a chave NetHasp.  

Para permitir que várias licenças da aplicação protegida se executem simultaneamente em distintos postos 
da rede, deve seleccionar-se um dos postos da rede como servidor de licenças. Para isso, deve ligar 
fisicamente a chave NetHasp a esse posto, e instalar o Gestor de Licenças no mesmo. Se a chave NetHasp 
está ligada ao equipamento, mas o programa Gestor de licenças não está instalado a chave NetHasp não 
será reconhecida a partir de nenhum equipamento da rede e, por tanto, não se poderá executar a 
aplicação. 

O equipamento “Servidor de licenças” de rede    

No equipamento designado como servidor de licenças, deveremos conectar a chave NetHasp na entrada 
correspondente (USB ou paralela) e instalar o Gestor de licenças NetHasp. O equipamento servidor de 
licenças pode ser qualquer computador da rede, não tendo que ser necessariamente o servidor da rede. 
O equipamento servidor de licenças deve estar activo sobre um posto da rede que trabalhe com a aplicação 
protegida. Se esse equipamento se apagar, será abortado o funcionamento das aplicações protegidas que 
se estejam a ser executadas nesse momento. 

Redes e protocolos suportados 

◼ Redes 

Suporta redes LAN e WAN  



 

 

◼ Protocolos de comunicações  

TCP/IP. 

IPX 

NetBIOS 

 

Suporte TCP / IP 

◼ TCP o UDP. É o mais usual, e especifica a direcção do IP do computador onde se tem instalado o Gestor 

de Licenças. 

◼ UDP Broadcast. O Gestor de Licencias atende constantemente as emissões das estações da rede. 

Suporte IPX 

NetHasp em redes IPX suporta os seguintes mecanismos de difusão: 

◼ SAP, Service Advertising Protocol 

◼ Broadcast, as estações vão emitindo na rede, para que o Gestor de Licenças as recolha continuamente. 

◼ IPX sem SAP, difunde o Gestor de Licenças através de um sistema de ficheiro, ficheiros de direcção. 

Suporte NetBIOS 

◼ NetBIOS A chave de rede suporta vários tipos de NetBIOS incluindo Microsoft NetBEUI. 

Processo de instalação  

Todos os ficheiros necessários para o funcionamento da chave de rede, incluem-se no CD de instalação da 
aplicação, e a sua instalação realiza-se de forma automática durante o processo de instalação da aplicação. 

O equipamento Servidor de licenças é aquele onde vai estar fisicamente colocada a chave de rede. Não 
tem que coincidir necessariamente com o servidor da rede. Aconselha-se que o servidor de licenças, não 
seja nem o servidor de ficheiros da rede nem o servidor de impressoras, dada a necessidade das aplicações 
de aceder constantemente a chave de rede. Se a chave se encontra colocada num equipamento com 
elevado tráfego de rede, ou com muitos recursos partilhados, o tempo de acesso à chave de rede vai 
aumentar, diminuindo o rendimento das aplicações. 

No caso de colocar a chave de rede no servidor de impressoras, aconselha-se a utilizar uma segunda porta 
paralela (LPT2) dedicada exclusivamente à chave de rede, e diferente da utilizada para ligar o cabo da 
impressora. De outra forma, quando se enviam dados para a impressora e simultaneamente acede-se a 
chave de rede, é possível que não se produza a comunicação com a chave de rede de forma correcta. 

Instalação do servidor de licenças juntamente com a aplicação  

Numa LAN formada por vários PC's e na qual não existe um servidor dedicado, como se mostra na Figura 
4, deveremos decidir qual dos postos da rede será o servidor de licenças. Na figura foi optado o posto PC 
2, seguindo os critérios mencionados anteriormente. 



 

   

 

 

Figura 4 

Uma vez iniciado o processo de instalação da aplicação, e de forma habitual recolhida neste manual, 
aparecerá em ecrã a seguinte caixa de diálogo: 

 

Deve seleccionar o tipo de chave  em todos os computadores em que se instale a aplicação e activar 

a opção  unicamente no computador onde vai estar conectada 

fisicamente a chave de rede e desactivá-la no resto dos computadores. No exemplo da Figura 4 está opção 
activa-se no posto PC 2 e será desactivada no resto dos computadores.  

Ao pressionar o botão, lança-se de forma automática a instalação do Device Driver e do Gestor de Licenças. 
Durante o processo de instalação, vão aparecer as seguintes janelas: 

◼ Em primeiro lugar, seleccione o idioma que quer usar durante a instalação e pressione o botão 

. 

. 

◼ Pressione o botão  na janela de inicial, para começar a instalação. 



 

 

 

◼ Em seguida, deve seleccionar como pretende instalar o gestor de licenças. Existem 2 opções: 

como aplicação (Application nhsrvw32.exe)  ou 

como serviço (Service nhsrvice.exe) 

 

O recomendável é instalar o gestor de licenças como serviço, para que não seja necessário abrir uma 
sessão no equipamento e executar o gestor de licenças, se não bastará ligar o computador para que 
automaticamente se execute o gestor de licenças. Para poder instalar o gestor de licenças como serviço, 
o sistema operativo do equipamento deverá ser Windows XP ou posterior. Uma vez seleccionado o tipo 

de instalação, deve pressionar o botão . 
 

 



 

   

 

  

Nota 

 
Se instalar o gestor de licenças como serviço, o serviço será denominado como 
HASP Loader. Para comprovar que o serviço está instalado e em que estado se 
encontra, no Painel de controlo do Windows seleccione Ferramentas 

administrativas. Em seguida, faça um duplo clique em Serviços e aparecerá uma 
janela como a que se mostra em seguida. 

  

 

Através desta janela pode deter e/ou reiniciar o serviço, comprovar em que estado se encontra, o tipo 
de início do serviço, etc.… 

 

◼ Em seguida, deverá indicar o nome de grupo do gestor de licenças. Uma vez indicado, deve pressionar 

o botão  

 



 

 

◼ Uma vez instalado o gestor de licenças, o assistente começará com a instalação do HASP Device driver 

ou driver do dispositivo HASP. Para proceder a sua instalação, deve pressionar o botão . 

 
 

 

◼ Uma vez finalizada a instalação do driver, o assistente perguntará se queremos iniciar o gestor de 
licenças.  

 

Se pressionar o botão , aparecerá na zona do relógio do Windows, o ícone do gestor de 
licenças HASP como se mostra na seguinte figura: 



 

   

 

 

Se fizer um duplo clique sobre esse ícone, se mostrará a janela principal do gestor de licenças NetHASP 
mostrando a seguinte informação: 

 

◼ Número da versão do gestor de licenças NetHASP instalado. 

◼ Estado de cada protocolo e a data e hora da última modificação de estado. 

◼ Estado do gestor de licenças HASP (activo ou inactivo) 

◼ Para finalizar a instalação, pressione o botão  na seguinte caixa de diálogo. 

 

Para completar a instalação, deve reiniciar o computador. 



 

 

 

Instalação do servidor de licenças independentemente da aplicação 

Se desejar instalar o gestor de licenças de forma independente à aplicação, porque por exemplo, vai 
instalar num servidor dedicado de uma LAN o vai instalar num equipamento remoto (WAN), deverá iniciar 
a instalação do gestor de licenças de forma manual. Para isso, no CD de instalação da aplicação, inclui-se 
a pasta , (sendo D: a unidade do CD). 

 

Nessa pasta encontra-se o ficheiro . Para iniciar a instalação do gestor de licenças, deve 

realizar um duplo clique sobre esse ficheiro, e seguir os mesmos passos que os descritos anteriormente. 
Desta forma, será instalado o gestor de licenças sem necessidade de instalar a aplicação. 

Configurar o acesso remoto a chave de Rede 

Se a chave de rede for instalada num equipamento remoto (WAN), deveremos indicar a aplicação, como 
aceder a esse equipamento. Para isso, devem-se cumprir os seguintes passos para poder aceder a esse 
equipamento: 

◼ Dispor de um IP público para aceder ao equipamento remoto. 

◼ Abrir a porta 475 no equipamento remoto. 

Vamos estudar um caso concreto: 



 

   

 

 

Figura 5. Exemplo de configuração de uma WAN. 

No exemplo da Figura 5, dispõem-se de uma LAN com um servidor dedicado e conectado a Internet através 
do router A (zona esquerda) e num lugar remoto dispõem-se de um posto que fará as funções do servidor 
de licenças, ligado a Internet através do router B.  

Dispõem-se de um IP público contratado a um ISP (Internet Service Provider o fornecedor de serviços de 
Internet) e associado ao router B. Neste caso, o IP público que nos foi fornecido pelo nosso ISP é 
256.256.256.256. 

Na página de configuração do router B, deve estar aberta a porta 475 para permitir o acesso a chave de 

rede de forma remota. (Figura 6) 

Para que a aplicação protegida, encontre a chave de rede no posto remoto, deveremos criar um ficheiro 
de texto denominado NETHASP.INI. Este ficheiro, deve ser guardado na pasta onde foi instalada a aplicação 
de cada um dos postos da LAN. Este ficheiro contém as seguintes linhas para a configuração mostrada na 
Figura 5: 

[NH_COMMON] 

NH_TCPIP = Enabled 

[NH_TCPIP] 

NH_SERVER_ADDR = 256.256.256.256 

NH_TCPIP_METHOD = TCP 

Uma vez realizada esta configuração, a aplicação estará preparada para aceder de forma remota a chave 
de rede. 



 

 

 
Figura 6. Na página de configuração do router foi aberta a porta 475 através do protocolo TCP indicando o IP 

público ou Public Address 256.256.256.256. 

Sintaxes do ficheiro de configuração NetHASP.INI 

Em seguida, mostra-se a sintaxes do ficheiro NETHASP.INI com todas as variáveis e valores permitidos. 

[NH_COMMON] 

; Section-specific Keywords 

; You can set either of the following three Keywords to "Enabled"! 

; 

;;NH_IPX = Enabled or Disabled  ; Use the IPX protocol 

;;NH_NETBIOS = Enabled or Disabled ; Use the NETBIOS protocol 

;;NH_TCPIP = Enabled or Disabled ; Use the TCP/IP protocol 

; 

; General Keywords 

;;NH_SESSION = 4 ; See Adapting the Timeout Length  

;;NH_SEND_RCV = 6 ; in the HASP Programmer's Guide. 

 

[NH_IPX] 



 

   

 

; Section-specific Keywords for the IPX protocol. 

 

;;NH_USE_BINDERY = Enabled or Disabled ; Use IPX with bindery. 

 ; Default:  Disabled 

 ; Ignored under Win32 API. 

 ; This switch replaces older switch 

 ; named NH_USE_SAP. 

 

;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled ; Use IPX Broadcast mechanism. 

 ; Default:  Enabled 

 

;;NH_BC_SOCKET_NUM = <Number> ; Broadcast socket number (HEX). 

 ; Default:  7483H 

 

;;NH_USE_INT = 2F_NEW or 7A_OLD ; 2F_NEW means that IPX protocol will  

 ; use interrupt 2Fh ONLY. 

 ; 7A_OLD means that IPX protocol will  

 ; use interrupt 7Ah ONLY. 

 ; Default:  2F_NEW. 

 

;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>,.. ; Communicate with the NetHASP  

 ; Server with the specified name. 

 ; Maximum: 6 names, up to 7  

 ; case-insensitive characters each. 

 

;;NH_SEARCH_METHOD = Localnet or Internet ; See Local Networks and 

 ; Internetworks in the HASP 

 ; Programmer's Guide. 

 

;;NH_DATFILE_PATH = <path> ; Specify the location of the NetHASP  

 ; License Manager's address file. 

; General Keywords 

;;NH_SESSION = <Num> ; See Adapting the Timeout Length  

;;NH_SEND_RCV = <Num> ; in the HASP Programmer's Guide. 

 

[NH_NETBIOS] 

; Section-specific Keywords for the NetBIOS protocol. 

;;NH_NBNAME = <Name> ; Assign a name to the NetHASP  

 ; License Manager. 

 ; 1 name possible, up to 8  

 ; case-insensitive characters. 

 



 

 

;;NH_USELANANUM = <Num> ; Assign a lana number to be used 

 ; as a communication channel. 

; General Keywords 

;;NH_SESSION = <Num> ; See Adapting the Timeout Length  

;;NH_SEND_RCV = <Num> ; in the HASP Programmer's Guide. 

 

[NH_TCPIP] 

; NetHASP does not support TCP/IP under DOS. 

; Section-specific Keywords for the TCP/IP protocol. 

 

;;NH_SERVER_ADDR = <Addr1>, <Addr2>  ; IP addresses of all the NetHASP  

 ; License Managers you want to search. 

 ; Unlimited addresses and multiple 

 ; lines are possible. 

 ; 

 ; Possible address format examples: 

 ;  IP address:      192.114.176.65 

 ;  Local Hostname:  ftp.aladdin.co.il 

 

;;NH_PORT_NUMBER = <Num> ; Set the TCP/IP port number. This is 

 ; optional. The default number is 475. 

 

 

;;NH_TCPIP_METHOD = TCP or UDP ; Send a TCP packet or UDP packet 

 ; Default:  UDP 

;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled ; Use TCPI/IP Broadcast mechanism. 

 ; Default:  Enabled 

 

;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>, ; Communicate with the NetHASP  

 ; Server with the specified name. 

 ; Maximum: 6 names, up to 7  

 ; case-insensitive characters each. 

; General Keywords. 

;;NH_SESSION = <Num> ; See Adapting the Timeout Length  

;;NH_SEND_RCV = <Num> ; in the HASP Programmer's Guide. 

Instalação em equipamento não está ligado a uma rede local. 

Se instalar a chave de NetHasp num PC ou portátil que não está conectado a uma rede local ou LAN, 
deverá simular essa conexão instalando o  Microsoft- adaptador Loopback. Esta opção, só é válida para 
os computadores que tenham instalado o S.O. Windows XP ou posterior. Para isso, deveremos realizar os 
seguintes passos: 



 

   

 

◼ Abrir o Painel de Controlo de Windows e seleccionar a função . Pressione o botão 

 na janela que aparece: 

 

◼ Em seguida, aparecerá a seguinte janela, na qual o sistema estará recompilando o hardware instalado 
no seu computador. 



 

 

 

◼ A sim que o sistema tenha detectado o hardware instalado no seu computador, aparecerá a seguinte 

caixa de diálogo. Seleccione a opção sim, foi conectado o hardware e pressione o botão . 

◼ Na seguinte caixa de diálogo, aparecerá uma lista com o hardware instalado no seu computador. 

Seleccione a opção  e pressione o botão . 

 

◼ Na seguinte caixa de diálogo, deve seleccionar a opção  e 

pressione o botão . 



 

   

 

 

◼ Seleccionar a opção  e pressionar o botão . 

 

◼ Na seguinte caixa de diálogo, na zona do Fabricante, deve aparecer Microsoft e na zona Adaptador de 

rede deve-se seleccionar a opção . Uma vez seleccionado, pressione o 

botão . 



 

 

 

◼ Por último, pressione o botão  para começar a instalação do novo hardware. 

 

Uma vez instalado o Microsoft-Adaptador de Loopback, poderá utilizar a chave NetHasp nesse 
computador, sem necessidade de estar conectado fisicamente a uma rede local. 



 

   

 

A memória da chave 

As aplicações protegidas utilizam a memória da chave de rede para armazenar dados durante a sua 
execução. Em determinadas situações, a memória da chave de rede pode não se liberar de forma correcta, 
ficando posições da memória sem utilizar. Depois de um determinado tempo de utilização da chave, por 
exemplo mensal ou semanalmente segundo a intensidade da sua utilização, é aconselhável reiniciar a 
memória da chave NetHasp, utilizando a função Inicializar Protecção de Rede. Esta função deve executar-

se quando nenhuma outra aplicação esteja utilizando a chave de rede. 

Mensagens 

No processo de trabalho de uma aplicação protegida com a chave de rede, podem aparecer diferentes 
mensagens. Em seguida, detalham-se as mais habituais, e as suas acções para corrigi-las: 

Mensagem   A ligar ao gestor de licenças de rede... 

Comentário  A aplicação protegida está a procurar o Gestor de Licenças nos distintos postos da rede. 
Uma vez encontrado, verifica-se se é possível executar uma nova licença da aplicação, em 
função das licenças contratadas e das actualmente em execução. 

Mensagem  É necessário abandonar o programa em todos os postos da rede 

Comentário  A aplicação não consegue estabelecer uma correcta comunicação com a chave de rede. 

Aconselha-se reiniciar o Gestor de Licenças, sendo necessário abandonar a execução em 

todos os postos da rede que utilizem a chave de rede. 

Mensagem  Abandonar o programa agora supõe manter em uso uma licença 

Comentário  Não é possível efectuar a comunicação com o Gestor de Licenças para comunicar que se 
abandona a execução de uma licencia. Se tem necessidade de utilizar esta licença noutro 
posto, o aconselhável é reiniciar o Gestor de Licencias. 

Mensagem Os protocolos IPX, NetBIOS o TCP/IP não foram instalados correctamente. Verificar os 
protocolos. 

Comentário  Rever os protocolos instalados e a configuração de cada um deles. 

Mensagem: Não se encontrou o Gestor de Licenças. 

 O servidor de Licenças desligou-se. 

 Não há resposta do Gestor de Licenças. 

 Não está activo o Gestor de Licenças. Instale-o e volte a tentar. 

Comentário  O Gestor de Licencias não se encontra a funcionar no equipamento onde se encontra a 
chave de rede. Execute o Gestor de Licenças e volte a executar a aplicação. 

Mensagem A chave não está colocada no equipamento Gestor de Licenças. 

Comentário  Rever e ajustar a chave de protecção no equipamento onde está colocada. 

Mensagem Impossível iniciar a aplicação. O número de licenças em uso excede o limite contratado. 

Comentário  O número de licenças em uso alcançou o número de licenças contratadas. Deve sair de 
alguma das aplicações actualmente em uso. 



 

 

Perguntas Frequentes 

Pergunta ¿É necessário instalar NetHASP no servidor de ficheiros da rede? 

Resposta  Não. Pode instalar a chave de rede e o Gestor de Licenças em qualquer posto da rede. O posto 
designado deve estar activo e o Gestor de Licenças carregado enquanto a aplicação protegida 
com NetHASP está a ser executada. 

Pergunta  ¿Posso ver que postos acedem a chave NetHASP? 

Resposta  Sim. A utilidade Aladdin Monitor, incluída no CD, mostra todos os postos que activaram uma 
aplicação que tenha realizado um login NetHASP ao Gestor de Licenças.  

Pergunta  Se ligar duas chaves NetHASP para 5 licenças cada uma com o mesmo código a um único 
posto, disponho de 10 licenças? 

Resposta  Não. Quando existem duas chaves NetHASP com o mesmo código no mesmo PC, só uma delas 
responde. Para permitir 10 licenças com duas chaves NetHASP 5, ligue cada chave a um posto 
distinto e execute o Administrador de Licenças HASP adequado. Preferentemente, use uma 
chave NetHASP 10. 

Pergunta  Já dispõe de uma NetHASP de outro fabricante de software ligada ao posto da rede e um 
Gestor de Licenças carregado. Que devo fazer para instalar a nova chave NetHASP? 

Resposta  Necessita fazer é ligar a sua chave NetHASP a outra chave instalada. O Gestor de Licenças 
carregado serve para ambas as chaves NetHASP.  

Pergunta  A NetHASP pode trabalhar sobre a Internet? 

Resposta  Sim. NetHASP Net trabalha sobre Internet com o protocolo TCP / IP. 

Pergunta  Posso com uma única chave NetHASP ter acesso a diferentes aplicações protegidas do mesmo 
fabricante. 

Resposta  Não é necessário dispor de distintas chaves NetHASP por cada aplicação protegida distinta do 
mesmo fabricante, a não ser que, com a mesma chave possa ter acesso a diferentes aplicações 
protegidas do mesmo fabricante. 

Pergunta  Em que posto devo instalar o HASP Device Driver? 

Resposta  Só no posto com a chave NetHASP. O HASP Device Driver serve como enlace entre o NetHASP 
e a aplicação protegida. 

 Colocada a aplicação protegida com NetHASP comunica-se com o Gestor de licenças HASP, 
que por sua vez deve aceder a chave NetHASP, instale o HASP Device Driver no posto que 
carregue o Gestor de licenças HASP. 

Problemas e soluções 

Problema A NetHASP está ligada mas a aplicação protegida não foi encontra. 

Solução Apesar do esforço realizado para assegurar a melhor comunicação, em raras ocasiões uma 
chamada a rotina hasp() poderia não ser activada ou bem transmitida. Recomendamos que 
chame a rotina hasp() com um serviço várias vezes antes de assumir que a HASP não está 
conectada. 

Problema Obtêm erros de impressão quando tenta imprimir através de uma aplicação protegida pelo 
Windows. 



 

   

 

Solução Esta situação deve-se a um conflito entre o acesso a impressora e o acesso a chave NetHASP. 
Para evitar conflitos entre NetHASP e outros dispositivos paralelos (tais como a impressora), 
instale o HASP Device Driver. 

Problema Tenta utilizar Hinstall.exe para instalar o HASP Device Driver no Windows NT mas recebe o 
erro 9121. 

Solução Se tentou activar a utilidade Hinstall no Windows NT sem os privilégios de administrador, 
receberá este erro. Assegure-se de que tem os privilégios de administrador. 

Problema A sua aplicação de Windows protegida com NetHASP retorna ao Erro 21. 

Solução As aplicações Windows requerem em média de 8 KB de memória DOS. O API da NetHASP 
requer 1 KB de memória DOS. O erro 21 de NetHASP é emitido quando a quantidade de 
memória DOS é menor de 1KB e portanto insuficiente para o sistema NetHASP. Em tais 
casos, não só as aplicações protegidas por NetHASP, mas outras aplicações Windows estão 
desactivadas. Para resolver este problema, encerre algum programa residente ou saia de 
alguma aplicação aberta do Windows. Deve utilizar a mesma solução com qualquer aplicação 
que utilize sobre memória DOS insuficiente. 

Problema A sua aplicação está funcionando num posto que não tem drivers de rede carregados. A 
estação deixa de responder quando a aplicação executa um login NetHASP. 

Solução Isto ocorre quando o ficheiro de configuração NETHASP.INI activa um protocolo específico. O 
sistema NetHASP tenta utilizar o protocolo especificado sem comprovar se está realmente 
presente. Se o posto não tiver drivers de protocolo instalados, deve parar. A solução é 

eliminar o ficheiro de configuração NETHASP.INI o, se necessitar, carregar os drivers da rede. 

Problema Ao aceder a porta paralela o PC suspende-se. 

Solução As portas paralelas dos PC's IBM e compatíveis têm atribuído uma das seguintes portas I/O: 
3BCh, 378h, ou 278h. As chaves de rede usualmente tomam até 10h ou 20h pontos I/O 
consecutivos das suas direcções base. Quando a porta I/O de uma chave de rede dissimula 
uma chave paralela, ao tentar aceder a porta paralela pode causar a suspensão do PC. Por 
exemplo: imprimir, aceder a chaves de protecção de software, e aceder a periféricos 
conectados a porta paralela. É portanto essencial, evitar dissimular as portas I/O 
modificando a base I/O da chave de rede.  

 Existem duas maneiras de modificar a base I/O da chave de rede: 

◼ Algumas chaves de rede permitem-lhe designar a direcção I/O com jumpers. Veja a 
documentação fornecida com a chave para uma descrição das posições do jumper para 
uma direcção I/O determinada. 

◼ Com as chaves novas, pode modificar a direcção I/O utilizando o software fornecido com 
as chaves. 

Problema A sua aplicação protegida com NetHASP está funcionando sobre um posto em Windows 
para trabalho em grupo numa rede Novell utilizando IPX e retorna o erro 3. 

Solução Os tipos de estrutura no ficheiro NET.CFG e no setup da rede do Windows não são idênticos. 
Comprove o tipo de estrutura em NET.CFG e fique-se uma idêntica para o tipo de estrutura 
do Windows. Para estabelecer os tipos de estrutura em Windows: 

◼ Seleccione Configuração para a Rede da janela Rede. 

◼ Pressione em IPX/SPX Compatível Transport with NetBIOS. 

◼ Seleccione Frame Type. 

Seleccione o tipo de estrutura desejada e Pressione Set. 



 

 

◼ Pressione OK. 

◼ Reinicie o seu sistema. 

Problema A sua aplicação demora muito tempo a encontrar a chave NetHASP numa rede Novell muito 
grande. 

Solução Neste caso, é recomendável personalizar o mecanismo de procura. Utilize o ficheiro de 
configuração NetHASP para desactivar os mecanismos de procura Broadcast e Bindery. 

Desta forma, o cliente de NetHASP pesquisa o Gestor de Licenças utilizando um mecanismo 
baseado em ficheiros de direcção, que é muito mais rápido. 

Problema A sua aplicação demora muito tempo a encontrar a chave NetHASP numa rede TCP/IP 
grande. 

Solução Neste caso, é recomendável personalizar o mecanismo de procura. Utilize o ficheiro de 
configuração NETHASP.INI para especificar o método de procura UDP ou TCP e estabelecer a 
direcção IP do posto onde foi instalado o Gestor de Licenças. Desta forma, o cliente NetHASP 
pesquisa o Gestor de Licenças com a direcção IP específica, o que é muito mais rápido. 

Problema Recebe o erro 8. 

Solução O erro 8 significa que o cliente NetHASP não recebeu resposta do Gestor de Licenças. Para 
resolver isto, trate de incrementar o tempo de espera que o cliente requer para receber uma 
resposta. Faça este incremento através da duração do timeout no ficheiro de configuração 
NETHASP.INI. 

Problema Recebe-se um erro 15 com NetHASP baixo TCPIP ou IPX. 

Solução O erro 15 baixo TCPIP/IPX ocorre só quando se utiliza o mecanismo de procura broadcast. 
O erro 15 significa que foi emitido por parte do cliente NetHASP, mas não foi encontrado 
nenhum Gestor de Licenças. Incremente o valor do timeout no ficheiro NETHASP.INI a 8 
segundos. Se depois disto, o erro 15 persistir, deve-se a um dos seguintes problemas: 

◼ Não foi carregado o Gestor de Licenças. 

◼ Foi utilizado o protocolo TCPIP, ou então o Gestor de Licenças está numa sub-rede 
diferente. 

◼ Foi utilizado o protocolo IPX, ou então SAP não está suportado. 

◼ Recebe-se repetidamente o erro 15, tente utilizar outro mecanismo de procura. 

Problema Está a utilizar uma NetHASP e autorizou a sua aplicação para cinco licenças, mas só três 

utilizadores podem activar a aplicação. 

Solução Utilize Aladdin Monitor para confirmar que postos estão a utilizar as licenças, é possível que 
se desconheça que as cinco licenças estejam a ser utilizadas. 

 

Instalação de Tricalc.Fab 

Cada licença do programa  inclui uma licença de  sem custo adicional, que se instala 

na mesma pasta do programa . 

O ficheiro do programa chama-se TRICALCFAB.EXE. Consulte o manual de instruções de  para mais 

informação sobre o processo de instalação. 

No caso de programas com chave de protecção monoposto,  utiliza a mesma chave e é possível 

executá-lo simultaneamente com o programa de cálculo. No caso de chaves de rede,  pode-

se executar em qualquer computador que esteja na rede (ter em consideração que a utilização do 
, monopoliza um posto de trabalho de ). Pode-se instalar e executar tantos programas 



 

   

 

quanto se necessite, trabalhando somente em simultâneo o número de postos contratados para a chave 
de rede. 

Se necessitar de postos de trabalho adicionais do programa , podem adquirir-se tanto para 

chaves monoposto como para chaves de rede. 

Para cada licença do programa , na pasta “Programa” do CD inclui-se o ficheiro TRICALCFAB.EXE 

que está preparado para funcionar com a mesma chave de protecção do programa , com o ficheiro 

Tricalc.EXE incluído nesta mesma pasta.  

No caso de aquisição do programa  como programa adicional independente, na pasta 

“Programa” do CD apenas se inclui como ficheiro utilizável o TRICALCFAB.EXE, estando os demais 
(TRICALC.EXE, T-CONNECT.EXE e TRCAD.EXE) com conteúdo vazio. 

Numa instalação em rede (com uma única chave de rede), podem existir diferentes números de postos de 
trabalho de  e de . 

 





 

   

 

Capítulo 2  

Documentação 

A documentação on-line que se fornece com Tricalc é formada pelos seguintes manuais, todos em formato 
pdf, com a possibilidade de serem impressos: 

 



 

 

Manual de Instruções de Tricalc 

Inclui a referência técnica de todas as funções do programa, bases de cálculo, hipóteses consideradas. É 
formado por 2 partes, Tomo I e Tomo II. O nome do ficheiro é TIXXXP.pdf (XXX versão), e encontra-se 
dentro da pasta Ajuda. 

 

 



 

   

 

Na sua redacção incluem-se gráficos ilustrativos de cada explicação: 

 



 

 

Manual de Curso 

Inclui uma descrição mais prática e aplicada de cada uma das funções do programa com imagens 
comentadas e exemplos de listagens. O nome do ficheiro é TCXXXP.pdf (XXX versão) e encontra-se dentro 
da pasta Ajuda. 

 

 

Uma página de exemplo deste manual de Curso: 

 



 

   

 

Manual de Normas e Regulamentos 

Inclui diferentes capítulos com a descrição das regulamentações suportadas no programa, descrevendo os 
artigos considerados, implementações realizadas, modelos suportados… I nome do ficheiro é TN730P.pdf 

e encontra-se dentro da pasta Ajuda. 

 

Um exemplo de uma página deste manual: 



 

 

 



 

   

 

Manual de Detalhes Estruturais 

Inclui uma colecção de detalhes em formato DXF e DBU com indicações para a execução de diferentes 
partes da estrutura. Os ficheiros são fornecidos no CD do programa, sendo instalados de forma automática 
nas pastas DBU (formato Tricalc.Cad) e DXF dentro da directoria do programa, geralmente 
C:\Arktec\Tricalc. O nome do ficheiro é TDXXXP.pdf (XXX versão), e encontra-se dentro da pasta Ajuda. 

 

Uma página de exemplo deste manual: 



 

 

 

Manual de T-Connect 

Inclui-se a referência técnica de todas as funções do programa T-Connect, bases de cálculo, hipóteses 
consideradas. O nome do ficheiro é TUXXXP.pdf (XXX versão) e encontra-se dentro da pasta Ajuda. 

 



 

   

 

Una página de exemplo deste manual: 

 

Manual de Tricalc.Andaimes 

Inclui-se a referência técnica de todas as funções do programa , módulo Tricalc.20 O 

nome do ficheiro é TIXXXP.pdf (XXX versão), e encontra-se dentro do Manual de Instruções. 



 

 

 

 

Manual de Tricalc.Fab 

Inclui-se a referência técnica de todas as funções do programa . O nome do ficheiro é 
TFXXXP.pdf (XXX versão), e encontra-se dentro da pasta Ajuda. 



 

   

 

 

Una página de exemplo deste manual: 

 



 

 

Perguntas e respostas… 

Inclui uma relação das perguntas mais habituais dos utilizadores do programa. O nome do ficheiro é 
FAQSXXXP.pdf (XXX versão), e encontra-se na pasta Ajuda. 

 

Tutoriais-Vídeos 

Contém vídeos demonstrativos de diferentes partes do programa. É recomendável a sua visualização. 

 

Página Web de Tricalc 

Toda a informação actualizada de Tricalc está disponível em http://www.arktec.com/portugal/tricalc.htm. 

Aceda de forma periódica a esta página para consultar informação sobre as novidades, novas versões, 
novos módulos e cursos de aprendizagem. 

http://www.arktec.com/portugal/tricalc.htm


 

   

 

Suporte técnico 

Pode solicitar suporte telefónico, por fax e por email em: 

 

Madrid 

Idiomas castelhano e inglês 

Tel. +34-91.556.19.92 

Fax +34-91.556.57.68 

madrid@arktec.com 

 

Barcelona 

Idiomas castelhano, inglês e catalão 

Tel. +34-93.265.21.84 

Fax +34-93.265.28.69 

barna@arktec.com 

 

Lisboa 

Idioma português e inglês 

Tel. +351-21.793.27.55 

Fax +351-21.793.81.83 

lisboa@arktec.com 

 

México D.F  

Idioma castelhano e inglês 

Tel.  (+52) (55) 5254 1160 

mexico@arktec.com 

 

 





Capítulo 3  

Conceitos prévios 

Inicio de funcionamento do Windows 

Se o computador tiver instalado o sistema operativo Windows, ao arrancar o computador aparecerá 

automaticamente. 

O ecrã e Windows 

Para poder executar várias aplicações simultaneamente, o ambiente Windows atribui a cada processo uma 
área do ecrã ou janela, dentro da qual se realiza a entrada e saída de dados e mensagens da aplicação. 
As janelas podem variar o seu tamanho e sua posição dentro do ecrã e podem situar-se à frente ou por 
trás de outras janelas pertencentes a outros programas. 

Windows utiliza vários programas para gerir os recursos do computador. Os programas mais utilizados 
são: 

◼ O Explorador de Windows. 

◼ O Painel de controlo. 

◼ O Administrador de impressão. 

Como esses programas já se encontram explicados no manual de utilização de Windows é intenção deste 
manual de referenciar os aspectos mais significativos dos mesmos. Remete-se para o manual de Windows 
o aprofundamento dos temas. 

O Explorador de Windows 

O Explorador de Windows é um programa com o qual é possível visualizar todas as pastas, subpastas e 
ficheiros de uma unidade lógica, permitindo uma organização hierarquizada. É o programa que permite a 
modificação da estrutura de pastas e a cópia de ficheiros. Desde o Explorador de Windows podem também 
executar-se aplicações. 

Para mais informação, sugerimos a consulta do manual de Windows. 



 

O Painel de Controlo 

No painel de controlo existe um conjunto de aplicações que permitem realizar alterações sobre a con-
figuração do sistema. Existem várias opções para hardware e software que podem modificar-se. Entre elas 
salientam-se: 

◼ Definição ou modificação da cor do ambiente de trabalho e da maioria dos seus elementos. O ambiente 
de trabalho, como se explica no manual de Windows é o conjunto de zonas ou elementos que compõem 
uma janela, tal como: a barra de menus, a cor de fundo da janela, a barra de título da janela, as barras 
de deslocamento ou scroll, o tipo de textos... 

◼ Adicionar ou eliminar fontes para a impressora ou o monitor. 

◼ Definir os parâmetros para as portas de comunicação em série. 

◼ Personalizar segundo as preferências do utilizador a utilização do rato. Pode, por exemplo, definir a 
velocidade de movimentação do cursor, pode alterar as funções dos botões direito e esquerdo, pode 
definir-se a velocidade de duplo-clique... 

◼ Instalar e configurar impressoras ou plotters. Definir a resolução gráfica a utilizar pela impressora, a 
orientação e tamanho do papel, as portas de comunicação... 

◼ Alterar a data e hora do sistema. 

◼ Estabelecer formatos de números, horas dependentes do país e idioma que se queira utilizar. 

Para mais informação, sugerimos a consulta do manual de Windows. 

O Administrador de Impressão 

Este programa realiza o controlo de todas as impressões que podem realizar diferentes aplicações que 
sejam executadas em Windows.  

Quando o Administrador de Impressão envia um ficheiro para a impressora, o seu ícone aparece na parte 
inferior do ecrã. 

Se continuar a enviar documentos para a impressora, o Administrador de Impressão cria uma lista de 
trabalhos ou fila de impressão, que contém os trabalhos a imprimir por ordem de recepção. 

Os trabalhos em fila de impressão podem ser cancelados, suspensa temporariamente a sua impressão, 
modificada a ordem da fila de impressão...etc. 

Para mais informação, sugerimos a consulta do manual de Windows. 

Separador decimal e de elementos 

Utiliza como separador decimal e como separador de elementos em lista, os separadores definidos no 
sistema operativo (em Configuração>Painel de Controlo>Configuração Regional); tanto na entrada de 
dados como nas listagens geradas pelo programa. 



 

Configuração Regional em Windows Vista com as opções por defeito para Portugal 

Se definir como idioma Português, o sistema operativo selecciona por defeito a vírgula (",") como 
separador decimal e o ponto e vírgula (";") como separador de listas. 

Para facilitar a introdução de números decimais, dentro do programa, sempre que se carregue na tecla de 
ponto decimal situada no teclado numérico,   entende que se carregou no separador decimal que 

se tenha definido (a vírgula, no exemplo anterior), como ocorre na maioria das aplicações Windows (MS-
Excel, por exemplo). 

O separador de listas utiliza-se em  sempre que se introduz um grupo de números: por exemplo, 

ao definir os vectores de aplicação das acções ou os comprimentos de vãos e alturas da função 
Geometria>Rede.... 

Se define o mesmo separador como separador decimal, e/ou separador de milhares e/ou separador de 
listas (o qual é permitido pelo Sistema Operativo), o programa dará uma mensagem de aviso e modificará 
os separadores para que sejam os três diferentes entre si. 

Ratos com roda de "scroll"  

 permite utilizar a roda de scroll que dispõem alguns novos ratos para alterar a visualização da 

estrutura em cada janela, seguindo as indicações do Guia de Estilo de Microsoft Windows. No caso de 
existirem várias janelas de visualização, modifica-se a vista da janela que esteja seleccionada.  



 

São permitidas as seguintes funções: 

Shift+RODA  Altera a elevação, ângulo beta.  

Ctrl+RODA  Altera a rotação, ângulo alfa.  

RODAR A RODA  Com o cursor sobre as barras de scroll horizontal ou vertical, faz scroll. 

RODAR A RUEDA  Sobre as janelas do programa, faz Zoom de aproximação ou afastamento em 
função do sentido de rotação da roda. 

RODA PRESSIONADA  Sobre as janelas do programa, produz-se o deslocamento da imagem. 

Ícone do programa  

O desenho do ícone do programa é similar aos ícones dos programas Gest, Constructo, MidePlan e 
Arktecad. 

 

Fonte por defeito Arial  

A fonte por defeito do programa é a fonte Arial. Por ser uma fonte True Type, visualiza-se com a máxima 
qualidade independentemente do dispositivo (ecrã, impressora) ou sistema operativo (Windows  XP, 
Vista…) que seja utilizado. 

Actualizações pela Internet 

É possível a partir de funções existentes no programa, conhecer as revisões disponíveis da sua versão, que 
estejam disponíveis em cada momento e decidir se pretende actualizar ou não o programa. Quando se 
acede à função ?>Actualizações pela Internet o programa procura, no servidor disponibilizado pelo 

, as revisões existentes e mostra a caixa de diálogo da função onde aparece a lista das revisões 

disponíveis. 

 

Opção Descrição 

Actualizações disponíveis Esta janela mostra a lista das revisões do programa, que 
estejam disponíveis nesse momento. 

Mostrar mensagem novamente X dia(s) Permite definir o intervalo de dias, em que se procuram novas 
actualizações do programa, passados os quais se mostrará de 
novo a caixa de diálogo com a lista de actualizações disponíveis 



Repetir este aviso passado X minuto(s) Se estiver activada esta opção quando se carregue no botão 
Sair, a caixa de diálogo de Actualizações pela Internet 
aparecerá novamente no ecrã quando esgotar o tempo indicado 

Botão Actualizar Se carregar neste botão executa-se de forma automática o 
programa Arktec Update através do qual seguindo as indicações 
que aparecem no ecrã, pode descarregar e instalar a última 
actualização existente do programa. Se no computador não 
estiver instalado o programa Arktec Update, ao carregar neste 
botão abre-se a página Web onde o pode descarregar:  

  www.arktec.com/PT/Clientes/ClienteP.aspx 

 

 





Capítulo 4  

Primeiro exemplo 

Introdução 

Neste capítulo faz-se uma aproximação rápida ao processo geral de trabalho com o programa . A 

explicação correcta e detalhada de cada um dos passos que aqui se detalham encontra-se em capítulos 
posteriores deste manual. 

Supõe-se que o programa  e o ambiente Windows se encontrem previamente instalados. Se assim 

não for consulte o capítulo correspondente à instalação. 

Partes da aplicação Tricalc 

A janela do programa  apresenta as seguintes partes: 

BARRA OU TÍTULO DA JANELA. Situada na parte superior da janela, tem como título o nome da pasta onde se 
encontra instalado o programa. Além disso, quando uma estrutura está seleccionada, aparece o nome da 
pasta onde está armazenada. À sua esquerda aparece o ícone do sistema, que permite executar certas 
funções relativas à posição e tamanho da janela; à direita da barra de título aparecem dois ícones que 

permitem tanto fechar a janela , como diminuir o seu tamanho ficando só visível na parte inferior . 



 

BARRA DE MENUS. Aparece o nome da cada um dos menus do programa: 

 

Ficheiro  Neste menu encontram-se todas as funções correspondentes à manipulação dos ficheiros de 
projectos e de estruturas do programa . Aqui encontram-se igualmente as funções 

relativas à instalação e configuração da impressora ou plotter. 

Edição Neste menu inclui as funções de Copiar e Colar estruturas, completas ou algumas das suas 
partes, dentro da mesma estrutura ou entre diferentes estruturas. Também existem as funções 
Copiar para…, Colar desde… e Colar+Girar… que permitem guardar e abrir estruturas do 
disco, quer sejam completas ou apenas algumas das suas partes. 

Geometria  Neste menu encontram-se todas as funções que permitem definir a geometria da estrutura: 

introdução de nós, de barras, de pórticos, condições de apoios... 

Acções  Neste menu encontram-se as funções que permitem definir as acções que actuam sobre a 
estrutura, assim como as diferentes hipóteses de carga. 

Secções  Neste menu encontram-se todas as funções de pré-dimensionamento das barras da estrutura, 
assim como as funções para a definição de novas bases de dados de secções, lajes, peças, 
estacas e terrenos. 

Cálculo  Neste menu é possível solicitar o cálculo dos esforços da estrutura, o cálculo das armaduras 
das barras de betão, lajes e sapatas, e o cálculo das tensões para perfis metálicos. 

Resultados Neste menu é possível obter os resultados do cálculo em forma de listagem, gráfico de 
esforços ou plano de armaduras, para ecrã ou para impressora, e com a possibilidade de 
definir diferentes opções. 

Ajudas Neste menu encontram-se as ajudas que permitem modificar a visualização da estrutura, 
assim como a definição da malha de trabalho. É possível modificar a escala gráfica de 



representação das acções, zooms, movimentos, escala gráfica dos esforços principais e dos 
textos. 

BARRAS DE SCROLL OU MOVIMENTO. Situadas na parte inferior e lateral direita da janela permitem mover a 
figura que aparece no plano do ecrã segundo os quatro sentidos expressos pelas setas que estão nos seus 
extremos. 

ÁREA DE TRABALHO. É o rectângulo interior da janela, de fundo branco, dentro do qual se representa a 
estrutura. 

Abrir uma estrutura 

Seleccione o item Novo... dentro do menu Ficheiro. Aparecerá uma caixa de diálogo, na qual se devem 
introduzir os seguintes dados. 

 

Geração da Rede Geométrica 

Seleccione o item Rede... do menu Geometria. Aparece uma caixa de diálogo, onde se devem introduzir 
as separações nos eixos principais X, Y e Z, expressas em centímetros e separadas por vírgulas, das 
alinhamentos principais da estrutura. Os eixos horizontais são X e Z, o eixo vertical é o Y. Pressione o 
botão Sim quando terminar. 

 

Plano de trabalho 

Seleccione o item À Cota dentro do menu Geometria>Plano. Introduza ou seleccione o valor de uma cota, 
por exemplo, 0. O programa desenha só as barras que estão à cota introduzida ou seleccionada. 

Para visualizar as barras em projecção horizontal (planta), segundo a direcção da normal ao plano definido, 
seleccione o item Rebater do menu Ajudas. 



 

Introduzir e Eliminar Nós 

Seleccione o item Introduzir do menu Geometria>Nó. No ecrã aparece-lhe a posição do rato sobre uma 
retícula com espaçamento de 20 centímetros (passo por defeito). Introduza um nó pressionando o botão 
direito do rato na posição (coordenadas) que deseje. 

Pressione fora da área de trabalho da janela para abandonar a função. 

Seleccione o item Eliminar do menu Geometria>Nó. Pressione sobre um dos nós da estrutura. Elimina-se 
o nó e todas as barras que concorrem nele. 

Pressione fora da área de trabalho da janela para abandonar a função. 

Introduzir e Eliminar Barras 

Seleccione o item Por Dois Nós do menu Geometria>Barra. Pressione dois dos nós com o botão esquerdo 
do rato. Pode marcar o nó introduzido no ponto anterior. Pressione fora da área de trabalho da janela para 
abandonar a função. 

Seleccione o item Eliminar do menu Geometria>Barra. Pressione sobre uma das barras da estrutura com 
o botão esquerdo do rato. 

Pressione fora da área de trabalho da janela para abandonar a função. 

Visualizar a estrutura 

Seleccione o item Desactivar do menu Geometria>Plano. Agora é possível ver todas as barras da estrutura 
desde qualquer ponto de vista, ao termos abandonado o plano de trabalho. 

Seleccione Vista por defeito do menu Ajudas>Janela. Toma-se por defeito uma perspectiva axonométrica 
de 60º por 40º. 

Definição de pórticos. 

Seleccione a função Introduzir do menu Geometria>Pórtico. Inserir um código até quatro caracteres que 
identifiquem o pórtico, por exemplo PT1, e pressione o botão Sim. 

No caso mais simples, quando existem uma série de vigas e pilares num mesmo plano vertical, pressione 
nos nós dos apoios que definem os extremos do pórtico. Uma vez seleccionados, desenha-se uma 
quadrícula sobre os ditos apoios, identificando o plano do pórtico. 

Seguidamente seleccione o item Seleccionar..., dentro do menu Geometria>Plano>De Pórtico. Aparecerá 
uma caixa de diálogo. Seleccione nesta o pórtico definido anteriormente, e pressione Sim. No ecrã 
representam-se só aquelas barras incluídas no pórtico definido, com a finalidade de poder trabalhar 
somente numa parte da estrutura, com maior comodidade. 

A definição de pórticos não influi no cálculo de esforços da estrutura, já que esta se faz de forma 
tridimensional. De facto, é inclusivamente possível definir os pórticos somente após a realização do cálculo 
de esforços. 

A utilidade de definir pórticos radica na obtenção de planos de pormenor de armaduras de vigas de betão 
e na possibilidade de agrupar as medições por pórticos. 

Para recuperar a visualização de toda a estrutura seleccione o item Desactivar do menu Geometria>Plano. 



Introduzir acções contínuas em barras 

Seleccione o item Definir... do menu Acções. Aparecerá uma caixa de diálogo com todos os tipos de acções 
permitidas pelo programa, agrupadas por acções em barras, acções em nós, vento e sismo. 

Seleccione a acção contínua em barras pressionando com o rato sobre o botão à direita da acção 
correspondente. 

 

Surgirá a caixa de diálogo correspondente à acção contínua. Aceite ou modifique os valores por defeito. 
Observe que o vector de direcção da acção está em eixos gerais. Por isso, o vector [0.0,-1.0,0.0] 
corresponde a uma acção vertical, actuando de cima para baixo (gravítica). 

Introduza a acção na hipótese 0. Pressione o botão Sim. Pressione Sim na caixa de diálogo de Definir 

Acção. 

Seleccione um plano de trabalho a uma cota dada, da mesma forma que antes. Introduza um valor 
correspondente a uma cota na qual existam barras. 

Utilize os itens de menu Cota Superior e Cota Inferior para subir ou descer o plano de trabalho à cota 
requerida. 

Seleccione o item Desenhar Acções do menu Acções. 

Seleccione Introduzir>em Barras do menu Acções. Seleccionam-se as barras nas quais se deseja introduzir 
a acção contínua definida. Pode-se fazer a selecção pressionando cada barra com o botão esquerdo do 
rato, ou podem-se incluir várias barras mediante uma janela elástica criada com o botão direito. 

Pressione fora da área de trabalho da janela para abandonar a função.  

Introduzir pré-dimensionamento 

Utilize o item Definir... do menu Secções para definir a série e secção a utilizar no pré-dimensionamento 
de um determinado número de barras. Aparece uma caixa de diálogo na qual se pode solicitar Procurar. 



 

 

Pressionando o botão Procurar... aparece outra caixa de diálogo com uma pasta das séries (ficheiros de 
extensão PRF) existentes no disco. fazendo um duplo-clique sobre a série escolhida (por exemplo 
BET.PRF), aparecem as diferentes secções existentes nessa série. Seleccione 30x30. Pressione Sim. 

Uma vez definida a série e secção a atribuir, pressione o botão Atribuir>> da caixa de diálogo. 

Seleccione com o botão esquerdo do rato ou com a janela elástica criada com o botão direito a(s) barra(s) 

às quais se atribui essa secção, como exemplo englobe toda a estrutura. 

Pressione fora da área de trabalho da janela para abandonar a função. 

Cálculo de esforços 

Seleccione o item Calcular do menu Cálculo>Esforços. 

O programa pergunta-lhe pela possibilidade de efectuar uma verificação geométrica. Pressione o botão 
Sim. Se a estrutura apresenta incoerências geométricas, aparecerá no ecrã uma janela com diferentes 
mensagens explicativas, e não lhe permitirá passar à realização do cálculo de esforços. 

Decorrido um determinado tempo, dependendo do tamanho da estrutura e da memória e velocidade do 
equipamento, o cálculo dar-se-á por finalizado. 

Cálculo de armaduras 

Seleccione o item Calcular do menu Cálculo>Armaduras. No ecrã aparece a janela Mensagens Armaduras 
na qual se vão indicando os passos que o programa segue no processo de armadura. 



 

Após algum tempo de cálculo, função da complexidade da estrutura e do equipamento utilizado, surgirá 
uma caixa de diálogo com uma mensagem de Cálculo finalizado. Caso existam barras em que os esforços 
excedam a capacidade resistente da barra com as opções de armaduras seleccionadas e com as opções 

regulamentares, assinala-se essa situação. 

Pressione o botão Sim, com o qual desaparecerão as janelas de armaduras. 

Resultados: Armaduras 

Seleccione o item Desenhar Pórtico do menu Resultados>Armaduras >Pórticos. O programa desenha no 
ecrã a viga do primeiro piso de um pórtico. 

No desenho indicam-se as armaduras de montagem, reforço e estribos da viga, assim como as armaduras 
dos pilares nos quais se apoia a viga. 

Seleccione o item Pórtico Seguinte do menu anterior. No ecrã desenha-se a viga situada à cota 
imediatamente superior. 

As restantes barras que não se incluíram em pórticos visualizam-se seleccionando o item Desenhar Viga 

do menu Resultados>Armaduras>Vigas.  

Seleccione o item Quadro de Pilares do menu Resultados>Armaduras. No ecrã representa-se agora o 
quadro de pilares com o desenho das respectivas secções e armaduras. 

Pressione Modo 2D do menu Resultados para voltar a visualizar a estrutura. 

Comprovação de secções 

Utilize o item Definir... do menu Secções para seleccionar a série e secção do perfil com a que se voltará 
a pré-dimensionar a estrutura, seguindo os passos já explicados no capítulo Introduzir pré-

dimensionamento do manual. 

Seleccione, por exemplo, HEB.PRF 300 e englobe toda a estrutura. Surgirá a mensagem "Estrutura 

Calculada. Deseja continuar e Perder Resultados?". Pressione o botão Sim. 

Seguidamente peça o cálculo de esforços como se explicou no ponto do capítulo Cálculo de esforços. 



 

Seleccione o item Comprovar do menu Cálculo>Perfis Metálicos. No ecrã surgirá a janela Comprovação 

Perfis Metálicos na qual se indicam os passos do processo de comprovação. Finalmente surgirá a 
mensagem Comprovação finalizada. Pressione o botão Sim. 

 

Seleccione o item Comprovação Metálicas do menu Resultados>Listagens. Na janela visualizam-se a 
informação sobre o estado de tensões de cada barra. 

Se, uma vez solicitado Comprovar, aparecer na janela a mensagem "Comprovação incorrecta. Solicite 

Erros. ", então seleccione o item Listar Erros do menu Cálculo>Perfis Metálicos, no qual se indicam as 
barras que não satisfazem e o erro detectado. 

Resultados: Listagens 

Seleccione o item Deslocamentos do menu Resultados>Listagens. Surgirá na parte superior direita uma 
janela na qual se representará a lista de deslocamentos dos nós requeridos. Seleccione os nós 
individualmente com o botão esquerdo, ou em grupo com a janela elástica. 

Na janela visualizam-se os deslocamentos agrupados por hipóteses e para a envolvente de combinações 
positiva e negativa. Pressione fora da área de trabalho da janela para abandonar a função. 

Resultados: Gráficos 

Seleccione o item M. Flectores Z do menu Resultados>Gráficos. O programa desenha o diagrama de 
momentos flectores nos eixos principais Z, das barras da estrutura. Para poder estudar mais 
detalhadamente o diagrama, pode-se definir um plano de trabalho determinado, passando o programa a 
desenhar somente o gráfico das barras contidas nesse plano. 



 

Resultados: Medições 

Seleccione o item Opções... do menu Resultados>Medições. Na caixa de diálogo que se representa no 
ecrã podem-se seleccionar as diferentes opções que intervêm na medição de betão armado e perfis 
metálicos. Pressione Sim, aceitando as opções que, por defeito, proporciona o programa. 

Com idêntico critério seleccione o item Preços... do menu Resultados>Medições, onde se indicam os 
preços unitários a utilizar na estimativa de custo. 

Seleccione o item Barras Betão Armado ou Perfis Metálicos segundo se tenham definido as secções das 
barras de um ou de outro material. No ecrã representa-se a medição da estrutura dentro de uma caixa de 
diálogo. Pressione o botão Sim para voltar ao menu geral do programa. 

Resultados: Desenhos 

Seleccione o item Ver Plano>Desenho do menu Resultados>Desenhos. No ecrã representa-se uma caixa 

de diálogo Ver Plano, contendo os planos disponíveis. 

Pressione na seta da quadrícula onde se indica a cota. Surge uma listagem com as coordenadas Y da 
estrutura nas quais se encontram definidos nós da mesma. Seleccione uma cota na qual existam vigas e 
pressione o botão Sim. 

No ecrã representa-se um desenho com indicação das vigas definidas a essa cota e as secções de pilares 
ou diagonais dessa planta. Para a outra planta seleccione a cota correspondente mediante o item Ver 

plano. 
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