Návod k instalaci a provozování programu REHAB
(nebo jeho demoverze).
INSTALACE:
A) pro systém MS-DOS
A1) Instalace z disket
1. vložit instalační disketu do mechaniky (první – označena #1/2)
2. přepnout na disketu: - na příkazovou řádku se napíše A: (případně
B:) a potvrdí kl. ENTER
- po vykonání bude příkazová řádka vypadat
takto A:\> (případně B:\>)
3. spuštění instalace: - za A:\> (resp. B:\>) napsat INSTAL A: C: a
potvrdit klávesou ENTER
- po tomto příkazu se automaticky provede celá
instalace programu (v průběhu instalace
program ještě požádá o vložení druhé diskety #2/2). Po ukončení se systém opět vrátí do
stavu C:\>
- A: - disketová mechanika, ze které se provádí instalace (může
být případně i B:)
- C: - disk, na který se provede nainstalování programu (máte-li
více disků, můžete použít kterýkoliv z nich, např. D:)
Varianty příkazu INSTAL:
a) INSTAL C: a potvrdit klávesou ENTER
- C: - disk, na který se provede nainstalování programu
(máte-li více disků, můžete použít kterýkoliv
z nich, např. D:)
- v případě jednoho parametru se předpokládá, že se
instalace provádí z disketové mechaniky označené A:.
Je-li disketová mechanika 3 ½“ označena (vedena)
jako B: musíte použít předchozí variantu se dvěma
parametry za příkazem INSTAL.
b) INSTAL a potvrdit klávesou ENTER
- v případě nezadání žádného parametru probíhá
instalace z disketové mechaniky označené A: a
program je instalován automaticky na disk C:. Chceteli instalovat na jiný disk než je disk C:, musíte použít
jednu z předchozích variant.

A2) Instalace z CD nebo přímo z pevného disku
1. spuštění instalace: - z odpovídajícího adresáře na HD nebo CD
(tam, kde je instalační sada) po předchozím
přepnutí
do
něho
(nejlépe nějakým
souborovým managerem), napsat na příkazový
řádek příkaz INSTAL C: a potvrdit klávesou
ENTER
- po tomto příkazu se automaticky provede celá
instalace programu
- C: - disk, na který se provede nainstalování programu (máte-li
více disků, můžete použít kterýkoliv z nich, např. D:)
Varianty příkazu INSTAL:
a) INSTAL a potvrdit klávesou ENTER
- v případě nezadání žádného parametru probíhá
instalace automaticky na disk C:. Chcete-li instalovat
na jiný disk než je disk C:, musíte použít předchozí
variantu.

B ) pro systém WINDOWS 95/98/NT/2000/XP
B1) Instalace z disket
1. vložit instalační disketu do mechaniky (první – označena #1/2)
2. kliknout na tlačítko START
3. následně na volbu SPUSTIT… (v anglické verzi RUN…)
4. spuštění instalace: - na řádku v okně SPUSTIT (RUN) napsat
A:\INSTAL A: C: a stisknout tlačítko OK
- po tomto příkazu se automaticky provede celá
instalace programu (v průběhu instalace
program ještě požádá o vložení druhé diskety #2/2). Po ukončení se systém opět vrátí do
okna SPUSTIT (RUN), to opustíte klávesou
STORNO (CANCEL).
- A: - disketová mechanika, ze které se provádí instalace (může
být případně i B:)
- C: - disk, na který se provede nainstalování programu (máte-li
více disků, můžete použít kterýkoliv z nich, např. D:)
Varianty příkazu INSTAL:
a) A:\INSTAL C: a stisknout tlačítko OK
- C: - disk, na který se provede nainstalování programu
(máte-li více disků, můžete použít kterýkoliv
z nich, např. D:)
- v případě jednoho parametru se předpokládá, že se
instalace provádí z disketové mechaniky označené A:.
Je-li disketová mechanika 3 ½“ označena (vedena)
jako B:, musíte použít předchozí variantu se dvěma
parametry za příkazem INSTAL.

b) A:\INSTAL a potvrdit klávesou ENTER
- v případě nezadání žádného parametru probíhá
instalace z disketové mechaniky označené A: a
program je instalován automaticky na disk C:. Chceteli instalovat na jiný disk než je disk C:, musíte použít
jednu z předchozích variant.

B2) Instalace z CD nebo přímo z pevného disku
1. spuštění instalace: -- na řádku v okně SPUSTIT (RUN) napsat
„CESTA“\INSTAL C: a stisknout tlačítko
OK
- po tomto příkazu se automaticky provede celá
instalace programu. Po ukončení se systém
opět vrátí do okna SPUSTIT (RUN), to
opustíte klávesou STORNO (CANCEL).
- C: - disk, na který se provede nainstalování programu (máte-li
více disků, můžete použít kterýkoliv z nich, např. D:)
- „CESTA“ - cesta k adresáři s instalační sadou na HD nebo CD
(např: C:\CD – v případě, že se instalační sada nachází na
disku C: v adresáři CD)
Varianty příkazu INSTAL:
a) „CESTA“\INSTAL a stisknout tlačítko OK
- v případě nezadání žádného parametru probíhá
instalace automaticky na disk C:. Chcete-li instalovat
na jiný disk než je disk C:, musíte použít předchozí
variantu.

NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ:
A) pro systém MS-DOS a WINDOWS 95/98
Aby bylo možno program provozovat, je nutné, aby v systémovém souboru
CONFIG.SYS, který se nachází v hlavním adresáři na disku C:, byl následující
řádek:
FILES=120.
Není-li tam, je nutné ho doplnit, nebo je-li udaný parametr nižší, je nutné ho
zvětšit na hodnotu 120. V opačném případě se úloha nespustí.
Aby program správně pracoval s českým kódováním LATIN 2 (správně se
zobrazovaly všechny české znaky a bylo jimi možné psát), je nutné, aby v souboru
CONFIG.SYS byly ještě tyto řádky:
pro MS-DOS
COUNTRY=042,852,C:\DOS\COUNTRY.SYS
DEVICE=C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)

pro WINDOWS 95/98
COUNTRY=042,852,C:\WINDOWS\COMMAND\COUNTRY.SYS
DEVICE=C:\WINDOWS\COMMAND\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)
Soubor CONFIG.SYS otevřete k editaci souborovým managerem v MS-DOS,
nebo poznámkovým blokem – NOTEPAD v systému WINDOWS 95/98.

B) pro systém WINDOWS NT/2000/XP
Obdobně jako v předchozím případě je nutné pro možnost spuštění programu
nastavit v systémovém souboru hodnotu FILES na 120 (FILES=120).
Rozdíl: systémový soubor se jmenuje CONFIG.NT a nachází se v adresáři
C:\WINDOWS\SYSTEM32.
Většinou se nemusí nastavovat hodnoty parametrů COUNTRY a
DEVICE (bývají nastaveny automaticky při instalaci operačního
systému). V případě, že by nastaveny nebyly, pak se nastaví obdobně
jako v předchozím případě.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU:
A) v systému MS-DOS
Program se spustí příkazem REHAB, čímž dojde ke spuštění příkazové dávky
rehab.bat, která se nachází v hlavním adresáři disku, na který byl program
instalován. Úloha je chráněna přístupovým heslem, které je po instalaci nastaveno
na hodnotu: HESLO. Doporučujeme přednastavené heslo co nejdříve změnit.
Změna se provádí funkcí – ZMĚNA PARAMETRŮ
B) v systému WINDOWS 95/98/NT/2000/XP
Program se opět spouští dávkovým souborem rehab.bat z hlavního adresáře
disku, na který byl program instalován, jako v případě MS-DOSu. Doporučujeme
vytvořit jeho zástupce na ploše, přes kterého se pak bude úloha spouštět
dvojklikem nad příslušnou ikonou. Heslo do úlohy je nastaveno na hodnotu:
HESLO.

NÁROKY NA POČÍTAČOVÉ VYBAVENÍ:
Program bez problémů pracuje na PC s procesorem Intel 80486 a vyšším,
s operačním systémem MS-DOS 5.00 a vyšším (Win 95/98/NT/2000/XP),
disketovou mechanikou 3 ½“, pevným diskem s dostatečnou kapacitou (pro
program REHAB je nutné alespoň 40 MB volné kapacity HD). Pro tisk je
využíváno kódování Latin 2, tiskárna (ať už jehličková, inkoustová, nebo laserová)
tedy musí umět pracovat s tímto kódováním, zároveň by měla být připojena k PC
pomocí rozhraní Centronix, ne USB (neumí s DOS aplikacemi). Je zřejmé, že
program REHAB není vůbec náročný na počítačové vybavení a je funkční na
všech dostupných PC (i notně zastaralých).

