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Návod na instalaci programu KARAS v. 8.0 pro Windows
Úvod
Celý proces instalace je podobný ostatním programům pro systém Windows.
• Instalace programu se skládá z několika částí:
• Instalace prostředí Microsoft .NET (dot-net)
• Instalace MDAC (Microsoft Data Access Components)
• Instalace vlastního programu KARAS v.8.0
• Instalace doplňku pro export dat z předchozí verze programu KARAS 7.04
Před instalací prosím prověřte vaše uživatelská práva. Pokud nemáte oprávnění pro
instalaci nových programů, požádejte správce Vašeho systému.
Instalujete-li program Karas v počítačové síti, věnujte prosím pozornost také kapitole
popisující síťovou instalaci a nastavení přístupu.

Instalace z CD
Pokud jste obdrželi instalační CD, spustí se instalační procedura automaticky po vložení
CD do mechaniky. Jestliže je tato funkce na vašem počítači vypnuta, pak je třeba spustit ručně
program AUTORUN.EXE. Dostanete se k němu přes Tento počítač, kde otevřete kliknutím na
ikonu instalační CD.
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Po spuštění programu se objeví úvodní menu instalace:

Z této nabídky pak vyberete jednotlivé součásti instalace, které jsou popsány dále.

Instalace z internetu
Instalujete-li demoverzi programu z internetu, stáhněte prosím jednotlivé komponenty
potřebné pro instalaci (pokud instaluje program zcela poprvé, budou třeba všechny, jinak pouze
samotný program KARAS) a postupujte podle instrukcí níže.
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Instalace prostředí Microsoft .NET
Microsoft .NET (dot-net) je prostředí, v němž běží další aplikace. Jeho instalace je pro
běh programu KARAS nezbytná (podobně jako PC-Fand pro starší verze KARASE).
Prostředí MS .NET se instaluje pouze při první instalaci programu KARAS.
Zvolte v úvodním menu instalace položku .NET Framework
Instalace se z internetu se provede spuštěním programu MS-DOTNET.EXE.
V prvním kroku se instalační program zeptá, zda chcete provést instalaci. Stačí pouze
potvrdit tlačítkem Ano.

Pokud již máte v počítači nějaký jiný program využívající prostředí MS .NET, instalační
program to oznámí a ukončí tuto část instalace.

Pokud prostředí v počítači není, objeví se okno zobrazující průběh instalace součástí
prostředí MS .NET.
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Úspěšné dokončení instalace je oznámeno hlášením, které stačí potvrdit a tím je instalace
prostředí MS .NET hotova.

Instalace rozhraní MS Data Access Components (pouze Windows 98)
Tato část instalace se týká pouze uživatelů, kteří mají nainstalován systém Windows 98.
Program KARAS je navržen pro systém Windows XP, jehož standardní součástí je i modul
Microsoft Data Access Components (MDAC). Windows 98 tento modul neobsahují a je potřeba
jej nainstalovat zvlášť.
Zvolte v úvodním menu instalace položku Data Access Components
Instalace z internetu se provede spuštěním programu MSDAC28.EXE.
Na úvod se instalační program zeptá, zda souhlasíte s licenčními podmínkami. Souhlas je
nutný pro pokračování instalace. Zaškrtněte prosím políčko I accept all the terms of the preceding licence
agreement a pak klikněte na tlačítko Další (viz obr.)
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Následně chce instalační program potvrdit, že chcete provést instalaci. Stačí kliknout na
tlačítko Dokončit.

Na konci instalace se program zeptá, zda má restartovat počítač. Restart počítače je
potřebný proto, aby se modul MDAC zaktivnil.
Volbou Let setup restart the system now restartujete počítač ihned po kliknutí na tlačítko
Dokončit.

Volba I will restart the system myself znamená, že instalační program se po kliknutí na tlačítko
Dokončit ukončí a počítač můžete restartovat později.
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Pokud se při instalaci MDAC objevilo hlášení na obrázku, pak jste se jej patrně pokusili
instalovat na systému Windows XP. Zde není třeba MDAC instalovat, protože již je ve
Windows XP obsažený.
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Instalace vlastního programu KARAS 8.0
Jakmile jsou nainstalované všechny potřebné předchozí komponenty, je možné
nainstalovat vlastní program KARAS. Tato část instalace je jediná, která se bude opakovat
v případě, že budete instalovat další verzi programu (upgrade).
V úvodním menu instalace klikněte na první položku – Instalovat program KARAS pro Windows
98, 2000, XP.

Instalace z internetu se provede spuštěním programu KARAS8xx.EXE.
V úvodním okně pouze klikněte na tlačítko Další

Instalační program v tomto okamžiku zkontroluje, zda je v počítači přítomno rozhraní
.NET (viz popis instalace výše). Pokud není, objeví se chybový výkřik, který na to upozorní. Bez
rozhraní .NET totiž Karas nemůže fungovat.
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V následujícím okně můžete zvolit, jaké součásti programu se nainstalují.
• Soubory programu KARAS – vlastní program. Tato součást je nutná. Bez ní
program nebude fungovat.
• Data programu KARAS – rozumí se data potřebná pro běh programu.
• Systémová databáze
• Zástupci v nabídce Start
• Zástupce na ploše
Při první instalaci na daný počítač doporučujeme instalovat všechny součásti programu
(tj. zaškrtnout všechna políčka, zejména položku Systémová databáze). Když budete instalovat další
verzi programu, budou obvykle stačit pouze Soubory programu KARAS. Další instalací se rozumí
aktualizace programu, tzv. upgrade na tomtéž počítači.

Tlačítkem Další se posunete k dalšímu dialogovému oknu.
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Následující okno nabízí možnost zvolit, kam se KARAS nainstaluje. Předvolená složka je
doporučená – používají ji také ostatní aplikace, které máte v počítači. Můžete samozřejmě zvolit
libovolnou jinou složku nebo disk.

Jakmile je vše nastaveno je možné spustit přenos souborů tlačítkem Instalovat.
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Průběh instalace je vidět v okně, a jakmile je instalace dokončena, je možné okno zavřít
stejnojmenným tlačítkem (kliknutím na tlačítko Zavřít).

Tímto je instalace dokončena a je možné program KARAS začít používat.
Důležité upozornění: Pokud jste instalovali také rozhraní MDAC a nerestartovali jste
ještě počítač, proveďte to prosím nyní.
Jestliže jste uživateli starší programu KARAS pro MS-DOS, pokrčujte prosím ještě
instalací programu pro export dat.

Instalace programu pro export dat (pro uživatele KARAS v. 7.04)
Export dat je možné provést pouze ve KARASOVI verze 7.04 pro MS-DOS. Pokud
nemáte v počítači tuto verzi (číslo verze je vidět v modrém rámečku v horní části obrazovky),
proveďte prosím aktualizaci programu (viz kapitola Instalace upgrade na verzi 7.04)
Program pro export dat se nainstaluje prostým zkopírováním složky EXPORT do složky,
kde je nainstalován program KARAS. Nejčastěji se jedná o složku C:\KDM. V případě, že máte
síťovou verzi programu nebo je program KARAS umístěn na jiném disku, bude první písmeno
cesty jiné.
Ve složce C:\KDM\EXPORT budou tyto soubory:
EXPORT.RDB
EXPORT.TTT
LISTFILE.000
LISTFILE.X00
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Instalace upgrade na verzi 7.04 (z verzí 6.0, 7.0x)
Tato kapitola popisuje aktualizaci KARASE pro MS-DOS, která je potřebná pro export
dat. Ten je možné provést jenom ve verzi 7.04.
Před instalací proveďte zálohu všech dat! Nejlépe pak celého adresáře \KDM. KARAS musí být také
řádně ukončen!
Instalace se skládá ze dvou částí. Nejdříve se nainstalují potřebné soubory a vytvoří se
spouštěcí dávka pro převod souborů do formátu nové verze. Pak se provede vlastní konverze
dat.
Pro instalaci vyberte prosím složku na CD podle toho, kterou verzi máte aktuálně
v počítači:

Používáte-li verzi 6.0, potom proveďte instalaci ze složky KDM704-Upgrade 6
Používáte-li verzi 7.0x, potom proveďte instalaci ze složky KDM704-Upgrade 702
Instalace se provede spuštěním programu INSTALL.EXE v příslušné složce.
Pro instalaci je nabízen adresář C:\KDM. Můžete změnit pouze disk. Pokud tak chcete
učinit, stiskněte klávesu TAB a zadejte jiný disk. Adresář pro instalaci potvrďte klávesou ENTER.
Po nakopírování souborů instalační program vytváří spouštěcí dávku pro spuštění
převodu. Úspěšné i neúspěšné vytvoření je oznámeno patřičným výkřikem. Tvorbou spouštěcí
dávky a ukončením instalačního programu končí první část instalace.
Po skončení první části instalace je nutné ještě provést převod datových souborů do
formátu nové verze KARASE.
Pokud byla spouštěcí dávka vytvořena, sedí v adresáři \KDM a stačí ji spustit příkazem
(předpokládejme disk C:): C:\KDM\KONVERZE.
Pokud se spouštěcí dávku nepodařilo z jakéhokoli důvodu vytvořit, je třeba převod
spustit ručně:
1. Spusťte UFAND příkazem: C:\UFAND40\UFAND
UFAND je zpravidla v adresáři C:\UFAND40 (pokud nebylo při instalaci předchozí
verze určeno jinak.
2. V menu UFANDU zvolte první položku Provést úlohu.
3. Do dialogového okna vepište (předpokládejme, že KARAS je na disku C:)
C:\KDM\ZMENYF
4. Potvrďte klávesou ENTER
Konverzní program po spuštění ukáže okno s přehledem souborů, které se budou měnit.
Toto okno slouží pro vizuální kontrolu před vlastním spuštěním konverze. Nic v něm neměňte a
stiskněte klávesu ESC.
Následuje dotaz Spustit transformaci? S nabídkou Ano/Ne. Nabídka se chová jako vodorovné
menu. Odpovězte Ano, čímž se spustí převod. Program se ještě zeptá na disk, kde jsou umístěna
data. Standardně je nabízen disk C:. Pokud jej chcete změnit, stiskněte klávesu s příslušným
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označením a svoji volbu potvrďte klávesou ENTER. Pokud disk nechcete měnit, stiskněte rovnou
ENTER.
Dále se objeví okno, kde se zobrazují právě převáděné soubory.
Úspěšně provedená konverze je ukončena výkřikem F10 Hotovo... Po stisku klávesy F10 se
konverzní program ukončí a tím je celá instalace hotova. Nyní již můžete spustit KARAS tak, jak
jste zvyklí.
Poznámka: Po spuštění KARASE se mohou objevit výkřiky o nekonzistentních indexech.
Stačí je potvrdit klávesou F10.
Při prvním spuštění KARASE silně doporučuji zkontrolovat konfiguraci a provést zálohu dat všech
školních roků, neboť staré zálohy jsou nepoužitelné.

Přenos dat z programu KARAS verze 7.04 do verze 8.00
Program KARAS je vytvořený pro prostředí MS-DOS, zatímco nová verze programu
(8.00 a vyšší) je již navržena pro systém MS Windows. Protože se vlastně jedná o dva zcela
odlišné programy, je nutné data (tj. kartotéku, archiv, číselníky a další soubory) převést, což
znamená vytáhnout data z jedné verze (export) a natáhnout je do verze druhé (import).

Export z programu KARAS 7.04
Jestliže je nainstalovaný modul pro export dat, můžete všechny platné školní roky převést
do podoby, kterou je možné importovat do KARASE pro Windows.
Export dat vytvoří kopii dat, která je statická – exportovaná data se nemění, pokud se
změní kartotéka nebo soubor v KARASOVI.
Export dat spustíte z menu Služby/Práce s daty/Export dat pro WinKaras.
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Objeví se okno programu pro export dat a program se zeptá, zda chcete provést export
všech dat z platných školních roků.

Potvrzením dotazu klávesou ENTER se spustí export dat, vrátit se zpět do KARASE je
možné klávesou ESC nebo klávesou N.
Vlastní export dat vytvoří kopii dat všech převáděných školních roků upravených tak, aby
je bylo možné importovat do programu KARAS pod Windows (verze 8.0 a vyšší)
Obrazovka programu obsahuje v horní části okno s přehledem převáděných školních
roků. Exportovaný rok se změní z modré na žlutou. Průběh exportu jednotlivých roků je vidět
v dalším okně.

Ukončení převodu oznámí program výkřikem Převod dokončen. Po stisku F10 se vrátíte do
programu KARAS. Export je možné kdykoli později opakovat.
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Import dat do programu KARAS 8.0
Import dat se provede podobným způsobem jako export s tím rozdílem, že se importuje
každý rok zvlášť.
Import je dostupný z menu Služby/Práce s daty/Import.
Nejdříve je potřeba pojmenovat školní rok, který se bude importovat a nastavit jeho
začátek a konec. Proti předchozím verzím KARASE je možné školní rok pojmenovat libovolně,
ale přesto doporučujeme ponechat v jeho názvu číselné označení.
Nejkratší označení školního roku může mít 6 znaků, takže např. označení „2004-05“ již
splní tuto podmínku.
Nastavení začátku a konce roku může být rovněž libovolné. Nemělo by však přesahovat
rozsah jednoho školního roku.

Kliknutím na tlačítko Importovat otevřete okno průzkumníka (viz následující obrázek), kde
můžete vybrat složku obsahující exportovaná data. Pokud je KARAS v. 7.04 instalován na disku
C: (pevný disk ve vašem počítači), otevře se přímo složka C:\KDM\EXPORT s exportovanými
školními roky. Jestliže není (obvyklé pro síťovou verzi programu), pak se objeví vrchol struktury
složek tj. Plocha nebo Tento počítač a složku EXPORT budete muset nalistovat ručně.
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Ve složce EXPORT jsou kopie školních roků vytvořené exportním programem. Od
„živých“ dat KARASE se liší písmenem „E“ na začátku. Data školního roku 2005-2006 jsou tedy
ve složce E2005 (celá cesta je C:\KDM\EXPORT\E2005)
Složku pro import označte myší (neoznačujte složku EXPORT) a klikněte na tlačítko OK.
Tím se spustí vlastní import dat. Ukončení importu školního roku oznámí program výkřikem
„Import byl dokončen.“
Protože při importu probíhá kontrola dat a vytvářejí se vazby mezi nimi, může trvat
několik minut (v závislosti na rychlosti počítače). Ve stavovém řádku můžete vidět, co se právě
importuje a kolik souborů ještě zbývá – celkem je jich 20.
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Může se stát, že některý školní rok neobsahuje všechny potřebné soubory pro import.
Potom není možné import provést. KARAS oznámí, které soubory pro import chyběly.

Tato chyba obvykle nastane při pokusu převést staré školní roky, které byly vytvořené ve
verzích programu KARAS 5.00, 5.3x, 5.4x a 6.0. V takovém případě prosím kontaktujte autory
programu.
Nejčastější příčinou této chyby jsou chybějící přihlášky a soubory podrobných karet. Stačí
tedy tyto soubory doplnit. Doplnění je potřeba provést ve všech školních rocích, které budete
chtít importovat do KARASE verze 8.0
Doplnění přihlášek: Zvolte v menu KARASE Přihlášky-Pořízení. Stačí doplnit fiktivní jméno a
příjmení žáka. Ostatní údaje můžete nechat prázdné tj. jenom potvrdit klávesou ENTER.
U číselníkových údajů doplňte jakkoli povolenou hodnotu a v údaji Ročník jakékoli číslo kromě
nuly. Pro úspěšný import stačí pouze jeden takto pořízený záznam.
Doplnění podrobných karet: V Kartotéce a v Archivu je potřebné doplnit alespoň jednu
podrobnou kartu. Zvolte v menu KARASE Kartotéka-Editace resp. Archiv-Editace. Stiskněte klávesu
TAB, čímž se dostanete do editace podrobné karty. Veškeré údaje mohou zůstat prázdné (pro
import je nezbytné pouze rodné číslo, které se automaticky uloží při pořízení), takže stačí pouze
„projet“ celou kartu klávesou ENTER.
Jakmile je podrobná karta pořízena, stačí stisknout klávesu ESC a vrátit se zpět do menu.
Pro úspěšný import stačí pouze jedna takto pořízená podrobná karta v kartotéce a jedna
v Archivu.
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Jak zjistím, jakou verzi Windows mám v počítači?
Zjistit jakou verzi systému Windows máte v počítači je možné při startu počítače, když se
ukáže úvodní obrazovka. Ve verzích Windows 95, 98, ME a 2000 je možné odhalit verzi při
otevření menu Start – viz obr.

Verze systému je přesně uvedena ve vlastnostech počítače. Stačí kliknout pravým
tlačítkem na ikoně Tento počítač a zvolit položku Vlastnosti.

Na obrázku můžete vidět okno vlastností v systému Windows XP.
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Doplňkové instalace
Service pack pro .NET Framework
Doporučujeme provést také instalaci aktualizace komponenty (service packu) pro
rozhraní .NET Framework. Bez této instalace bude Karas fungovat, ale mohou se objevit chyby
v budoucích verzích programu (8.07 a vyšší).
Pokud je aktualizace v počítači obsažena, objeví se při pokusu o instalaci hlášení:

Jinak je instalace podobná základní instalaci prostředí .NET. Po dokončení instalace je opět
potřeba provést restart počítače.

Adobe Reader 6.02
Program Adobe Reader slouží k prohlížení souborů ve formátu PDF. Tento formát je
použitý pro dokumentaci programu KARAS a mnoho jiných dokumentů. Velmi často je již
v počítači nainstalován.
Adobe Reader na CD je v české verzi

Internet Explorer 6.0
Program Internet Explorer je součástí systému Windows. Ve Windows XP je již obsažena
verze 6.0, ve starších verzích systému je vhodné nainstalovat tuto aktualizaci.
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Spuštění programu KARAS v. 8.0
Spuštění programu KARAS je stejné jako spuštění kterékoli jiné aplikace pro Windows.
Instalační program vytvoří zástupce na ploše a také v nabídce Start.

Přihlášení do programu
Abyste mohli v programu pracovat a aby KARAS věděl s kým má tu čest, musíte se
nejdříve přihlásit. Při prvním spuštění, nebo pokud nejsou definovaní žádní uživatelé, se může
přihlásit jenom správce programu. Jeho přihlašovací jméno i heslo je „amin“ (psáno vždy malými
písmeny). Obojí zadáte v přihlašovacím okně.

První spuštění programu
Spuštění při zapnutém průvodci
Při prvním spuštění programu není nastavený školní rok a databáze programu je prázdná.
Program to oznámí chybovým výkřikem a objeví se průvodce, který vám pomůže provést
základní nastavení.

Import z DOSové verze KARASE
Tato volba spustí import dat z programu KARAS pro MS-DOS (verze 7.0x). Při prvním
spuštění doporučujeme právě tuto volbu. Jak provést import je podrobně popsáno výše.
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Obnovit školní rok ze zálohy
Tuto volbu byste použili, pokud dojde ke ztrátě dat a je nutné je obnovit ze záložního
nosiče, např. z CD nebo serveru.

Nastavit školní rok
Tato volba umožní nastavit některý z existujících školních roků jako aktuální. Při prvním
spuštění není možné nastavit žádný školní rok.
Pokud není vybrán žádný školní rok, KARAS poběží v tzv. Nouzovém režimu, kdy je
možné jenom znovu spouštět průvodce.

Spuštění bez zapnutého průvodce
Není-li zapnutý průvodce pro nastavení školního roku, pak se objeví pouze chybové
hlášení „Soubor se školním rokem ″ nebyl nalezen“ a Karas založí prázdný školní rok
s označením 2006-2007.

Na základní ploše programu se objeví informace o založeném školním roku:
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