Instalace a instalační balíčky FreeBase
FreeBase je distrubuován jako runtimová aplikace MS Access, tzn. že ke svému
běhu nepotřebuje mít naistalovánu žádnou součást Microsoft Office. Je však možné
ho dále používat i přímo ve vašich aplikacích MS Access, pokud je vlastníte.
K dispozici jsou následující balíčky.
1.
2.
3.
4.

Runtime pro operační systém win 2000 s SP 3 a vyšším, nebo pro win XP.
Runtime pro operační systém win 98.
Pro provoz na počítačích s nainstalovaným MS Access verze 2002 XP
Pro provoz na počítačích s nainstalovaným MS Access verze 2003.

Tzn. pokud nemáte nainstalován MS access, vybíráte distribuci jen podle operačního
systému. Pokud máte MS access, stačí stáhnout distribuci podle verze MS Access,
který máte nainstalován – tato distribuce je podstatně menší. Pokud máte Access
2000, musíte použít Runtime verzi podle vašeho operačního systému.
Runtime aplikace naistalujete buď přímo z cd nebo ze stažené distribuce poklepáním
na soubor – setup.exe.
Aplikace přímo pro již nainstalovaný MS Access instalujete prostým kopírováním.
Všechny soubory mimo datového (data.mdb ve win uvidíte pravděpodobně pouze –
data - protože windows standardně ukrývá koncovky typů) musí být nakopírovány do
jedné složky.
Ve složce doplňky jsou mimo jiné ikony aplikace FreeBase. Zde si aplikace načítá
ikony pro jednotný vzhled formulářů a také je zde soubor s názvem ikona.ico, kterou
můžete použít pro ikonu zástupce na pracovní plochu, nebo do nabídky start. Stačí
na vaši stávající ikonu kliknout pravým tlačítkem myši, zvolit vlastnosti a vybrat
položku – změnit ikonu. Pak se doklikáte do složky doplňky a vyberete položku
ikona.ico. (ve win uvidíte pravděpodobně pouze –ikona- protože windows standardně
ukrývá koncovky typů) Tím zaručíte jednotný vzhled aplikace. Pokud instalujete verzi
runtime pro win2000 a XP vše se nainstaluje automaticky, včetně ikon.
Instalátory pro runtime verze jsou poměrně velké – kolem 40MB. Pokud je to pro Vás
příliš velký objem, pošlete e-mail a my Vám pošleme instalaci na cd.
Runtime stačí nainstalovat pouze jednou. Aktualizace budou realizovány pouhým
přepsáním jádra databáze a případně novými soubory doplňků, takže ty už nebudou
na stahovaný objem dat tak náročné – cca 3MB.
Runtime aplikace pro win 2000 a XP nebo i samostatná aplikace pro MS Access
2003 bude hlásit při spuštění varování před možným nebezpečím v makrech. Pokud
Vám to vadí pak povolte výrazy a v menu nástrojů v položce zabezpečení nastavte
na nízké. Tím zabráníte tomuto hlášení.
Další podrobnosti viz. manuál, nebo http://freebase.drogy-info.cz/ obojí v sekci
začínáme. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně instalace neváhejte kontaktovat
technickou podporu na freebase@freeself.cz

