Instalacja wersji demonstracyjnej programu "Astrolog 4.0"
Wersja demonstracyjna programu ASTROLOG pracuje w systemach Windows począwszy
od XP do 10. Kreśli ona pełne, nie ograniczone czasowo horoskopy radix wraz z podopcjami
kreślenia figur planetarnych, grafów dyspozytorów planetarnych oraz symboli sabiańskich, zawiera
ponadto opcję zegara astrologicznego aktualizowanego co minutę, umożliwiającego kreślenie
horoskopu dla bieżącego czasu oraz zadeklarowanego miejsca. Zawiera bazę 100 danych
horoskopowych znanych postaci, umieszczoną w spisie tematycznym Postaci. Umożliwia także
zapisywanie własnych danych horoskopowych w spisie tematycznym Osoby. Miasta polskie
posiadają strefy czasowe wybierane automatycznie, dla zagranicznych, w wersji demonstracyjnej
należy wybrać jedną z podanych stref czasowych. Zamieszczono przykładowy radixowy opis
interpretacyjny horoskopu. Dostępny jest również astrologiczny podręcznik Włodzimierza
Zylbertala oraz edukacyjne opcje symboliki planet, znaków zodiaku, aspektów i figur planetarnych.
Pozostałe opcje programu są zablokowane. Są one dokładnie opisane w dołączonym w folderze
instalacyjnym wersji demonstracyjnej pliku Astrolog.pdf.
Wersję demonstracyjną, po ścignięciu skompresowanego pliku Demo 4.0.zip i rozpakowaniu
go, instaluje się uruchamiając Setup.exe. Wymaga ona 200 MB wolnej przestrzeni dyskowej oraz
minimalnej rozdzielczości 1280* 720 pikseli. Przy rozdzielczości 800 * 600 pikseli uruchamiany jest
jedynie zegar astrologiczny z wyłączeniem tabeli aspektów. Dla poprawnego wykrywania
rozdzielczości tekst powinien mieć zadeklarowany rozmiar 100 % (można to sprawdzić klikając na
pulpicie prawym przyciskiem myszy i wybierając ustawienia ekranu).
Podczas instalacji zakładany jest folder (domyślnie ASTROLOG 4.0 DEMO) i instalowane
środowisko uruchomieniowe Microsoft Framework (konieczne jest połączenie internetowe),
biblioteki klas oraz fonty Astrolog1, Astrolog 2 i Astrolog3. ASTROLOG jest wprowadzany do
Menu Start Windows, a na pulpicie tworzony jest skrót. Instalator prowadzi Użytkownika przez
cały proces instalacji programu.
W wersji demo kolor tła ustawiony jest wstępnie na biały, ale można go zmienić według
własnego upodobania, wybierając z menu Ustawienia, a następnie Kolorystyka horoskopu.
Możliwe są rozliczne zmiany konfiguracyjne programu, dostępne w Ustawieniach menu.
Aby zaktualizować posiadaną wcześniejszą wersję demonstracyjną programu, należy ją
najpierw odinstalować, uruchamiając Dodaj/usuń programy z Panelu sterowania Windows.
Plik instalacyjny środowiska uruchomieniowego Microsoft Framework i czcionki Astrologa
są umieszczone w katalogu Pliki Awaryjne Astrologa i można je zainstalować ręcznie. Przy
instalacji ręcznej środowiska uruchomieniowego Microsoft Framework należy uruchomić plik
dotNetFx40_Client_setup.exe i mieć połączenie internetowe.
W razie pojawienia się problemów ze ściągnięciem wszystkich plików (51.8 MB), proszę o
kontakt mailowy na adres rigela@box43.pl
Uwaga! Program Astrolog dokonuje zapisów do plików dyskowych. Niektóre programy
antywirusowe, np. GDATA, mogą blokować te operacje, uniemożliwiając poprawną pracę
programu i wywołując błąd, uwidoczniający się przekreśleniem czerwonymi, przekątnymi liniami
formularza Astrologa i odnośnym komunikatem o pojawieniu się błędu. Należy wówczas w
ustawieniach danego programu antywirusowego umieścić katalog Astrologa w wyjątkach
Strażnika, jak pokazano na stronie 12 opisu programu Astrolog.pdf, dołączonego do wersji
demonstracyjnej.
Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania programu. Uwagi te
wykorzystamy przy testowaniu pełnego programu Astrolog 4.0, który zamierzamy wydać jeszcze w
tym roku, a który szczegółowo opisany jest w dołączonym w folderze instalacyjnym wersji
demonstracyjnej pliku Astrolog.pdf.

