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INSTALAÇÃO 

REQUISITOS MÍNIMOS DE 
INSTALAÇÃO 

 

Normalmente, os requisitos mínimos e especialmente os requisitos recomendáveis para o correto 
funcionamento dos sistemas operativos que estão disponíveis no mercado superam os necessários 
para instalar e operar com os programas da CYPE Ingenieros: 

 

Processador 

Intel Celeron 

Intel i3, i5, i7 ou i9 

AMD X2 

AMD A8/A10 ou FX series 

AMD Ryzen e Threadripper 

 

Sistema operativo 

Windows 2008 Server 

Windows 2012 Server 

Windows Vista 

Windows 7 

Windows 8.1 

Windows 10 

Com as exceções do Windows 10 e Windows 2012 Server, os restantes sistemas podem ser de 32 
bits ou de 64 bits. 

Os programas do BIMserver.center são de 64 bits. Para a sua instalação, requer um sistema operativo 
de 64 bits. 

 

Memória RAM 

Recomenda-se um mínimo de 8 gigabytes (GB) no caso do Windows Vista, 7, 8.1 ou 10. De todas as 
formas, os sistemas operativos de 32 bits só admitem um máximo de 4 GB. 

 

Monitor 

Resolução mínima de 1366 x 768 pixels e cor 16 bits. 
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Espaço livre no disco rígido 

1.1. Para a instalação 

O espaço livre necessário no disco depende da instalação que se pretende realizar, visto que pode 
instalar o pacote completo ou programas soltos. Nas janelas iniciais do processo de instalação 
informa-se do espaço livre mínimo necessário da instalação que selecionou. 

Para instalar o pacote completo dos nossos programas é necessário atualmente dispor de um espaço 
livre em disco de 23.6 GB. Este valor pode ser diferente segundo a versão a instalar. 

1.2. Para o funcionamento dos programas 

O espaço livre no disco rígido necessário para o funcionamento dos programas é muito relativo e 
depende da magnitude e do número de obras que se vão ter armazenadas no disco rígido. 

O tamanho dos projetos pode variar desde uns poucos MB relativo a uma pequena obra do CYPECAD 
ou a um pequeno orçamento do Arquimedes até mais de 1 GB para grandes obras. 

 

Porta USB 

É necessário dispor de uma porta USB para colocar a pastilha de segurança, se esta for física. 

 

Placa de rede e protocolo TCP/IP 

São necessários no caso de utilizar uma pastilha de rede e para o acesso à Internet das licenças 
eletrónicas e dos programas vinculados ao BIMserver.center. 

 

Rato 

Compatível com as tecnologias da Microsoft. 

 

Placa gráfica 

Deve ser compatível a 100% com OpenGL 3.3 ou superior. Por isso, em geral recomendam-se placas 
NVIDIA (GeForce) ou AMD. Além disso, convém instalar a última atualização do controlador da placa 
gráfica. 

Em alguns casos, o fabricante do portátil pode transformar esses controladores para a sua 
compatibilidade, pelo que não servem os da própria placa. Se assim for, recomenda-se ir à página web 
do fabricante do computador e atualizar a partir desta os controladores da placa. 

 

Exemplo 

Os equipamentos que atualmente estão no mercado superam todos os requisitos indicados. De todas 
as formas, a título de exemplo apresenta-se a seguir a configuração correspondente a uma máquina 
que demostrou bons resultados nos tempos de processamento segundo as provas realizadas pela 
CYPE: 

PROCESSADOR:  Intel i7 12MB cache 

MEMÓRIA: 16 GB DDR4 2400 

DISCOS: SSD M.2 PCIe 

SISTEMA OPERATIVO: Windows 10 

PLACA GRÁFICA: NVIDIA GeForce GTX 1050 
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Cálculo com multiprocessadores 

Em computadores que possuem vários processadores em paralelo, o utilizador poderá poupar uma 
importante quantidade de tempo no processo do cálculo nos programas utilizando os módulos 
correspondentes. 

No Cálculo com multiprocessadores pode encontrar mais informação sobre estes módulos e um 
estudo comparativo que mostra os tempos de cálculo com e sem a utilização dos 
multiprocessadores. 

Os programas da CYPE não utilizam a GPU no cálculo exceto em alguns processos relacionados com 
as nossas tecnologias de realidade virtual. Nesses casos, recomenda-se uma placa gráfica NVIDIA 
GeForce GTX 1060 ou superior. Caso contrário, os requisitos aconselhados para o melhor 
funcionamento destas tecnologias são os já descritos. 

https://info.cype.com/pt/produto/multiprocessadores/

