FAQ 1 - 2

INSTALAÇÃO

INSTALAR DIFERENTES VERSÕES

1.

INTRODUÇÃO

A instalação, no mesmo computador, de diferentes versões é uma situação excecional, que deve
seguir determinados procedimentos de modo a evitar problemas de execução ou de licenciamento.
Esta FAQ apresenta os procedimentos para a instalação, no mesmo computador, de versões de
diferentes modalidades ou anos.
As diferentes modalidades das versões CYPE são as seguintes:
• versão de avaliação
• versão campus/académica
• versão profissional
Os diferentes anos correspondem às versões anuais do software (v2018, v2019, etc.).
Antes de proceder à instalação é aconselhável realizar uma cópia de segurança de todas as obras.
Recorde que, após abrir uma obra numa versão mais atual, não será possível abri-la numa versão.

2.

DESENVOLVIMENTO

Seguidamente estão descritos os procedimentos em função da versão que tenha instalada e que
pretenda instalar:

•

Instalação de versões de anos diferentes (por exemplo v2019 e v2018)
Se deseja instalar outra modalidade ou ano dos programas CYPE e manter operativa a que
atualmente possui instalada no seu computador, não tem de fazer nada de especial. A
nova instalação fica guardada em pastas distintas das anteriores. A instalação gera um
novo acesso direto, com o qual poderá aceder a uma ou a outra através de diferentes
atalhos.

•

Instalação de versões do mesmo ano mas de revisões diferentes (por exemplo v2019.f e
v2019.g)
Se deseja instalar uma nova revisão e manter uma versão de revisão anterior (também
designada por patch) então deve realizar a nova instalação numa unidade de disco
diferente, se o computador a possuir ou, em alternativa, numa unidade de disco virtual.
Antes de instalar a segunda versão numa outra unidade de disco (físico ou virtual),
renomeie o ícone de atalho de acesso direto que utiliza para entrar nos programas CYPE
(acrescentando a letra da versão, por exemplo). Se não o fizer, a nova instalação
sobrescreverá esse ícone de acesso direto e não poderá entrar a partir desse ícone na
revisão anterior.

o

Se o computador possuir segunda unidade de disco físico apenas necessita
selecionar, durante a instalação essa segunda unidade, diferente daquele em que
instalou a primeira versão.

o

Se o computador não possui uma segunda unidade de disco físico necessita seguir os
procedimentos seguintes para criar uma unidade de disco virtual:
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1. Crie uma nova pasta na unidade C:, atribua o nome pretendido, por exemplo
Discos;
2. Crie uma subdiretoria dentro da pasta Discos com o nome da letra da unidade
de disco virtual a criar que não coincida com as que já estão atribuídas a outras
unidades do disco, por exemplo W;
3. Abra o Bloco de Notas e escreva:
SUBST W: c:\Discos\W
EXIT
4. Guarde o ficheiro na diretoria Arranque do Windows, com o nome que pretender
e a extensão BAT, por exemplo DISCVIR.BAT;
5. Para aceder à diretoria Arranque digite o seguinte comando na barra de
endereço do Explorador do Windows:
%appdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
6. Reinicie o computador para que o sistema reconheça a unidade virtual;
7. O ficheiro DISCVIR.BAT deverá ser executado como administrador para
aparecer na instalação dos programas CYPE.
8. Instale a nova versão e selecione a unidade virtual criada anteriormente.
Após instalar a segunda versão, através de um dos métodos indicados anteriormente,
altere também o nome do novo ícone do CYPE que foi criado no ambiente de trabalho do
Windows. Deste modo, estão identificados os dois acessos diretos às distintas versões
dos programas CYPE.
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