Reinstalar o Ancestris ou mudar de
versão
Há várias situações em que pode precisar de reinstalar o Ancestris, mas todas elas seguem as mesmas etapas
descritas abaixo.

Situações que justificam a reinstalação
Reinstalar o Ancestris no mesmo computador:
se uma nova versão do Ancestris estiver disponível e quiser beneficiar dela, por exemplo, actualizar da
versão 11 para a versão 12;
se houve uma modificação importante da mesma versão, geralmente a versão diária, por exemplo, quando
a equipa do Ancestris faz alterações na plataforma do Ancestris; para ser notificado de tais alterações, terá
de se inscrever na lista de distribuição;
Se ocorreu uma alteração no seu computador ou se se perderam alguns ficheiros do Ancestris.
Em todas estas situações, a sua acção resultará na reinstalação do Ancestris.
Ao reinstalar o Ancestris, poderá preservar automaticamente as suas personalizações.

Cabe-lhe decidir se deseja reinstalar o Ancestris no mesmo local no seu computador ou não.
Em qualquer caso, recomendamos que elimine a instância anterior do Ancestris e substitua os ficheiros
de programa.
Caso mantenha duas instâncias diferentes do Ancestris no mesmo computador, pode originar confusão, dado
que só existe um conjunto de configurações do utilizador .

Reinstalar o Ancestris num segundo computador
Se deseja instalar o Ancestris num segundo computador,faça uma instalação inicial normal.
Se deseja ter as mesmas configurações nos dois computadores, copie primeiro a pasta de configurações de um
computador para o outro.
Como alternativa, também pode usar o botão de exportação na janela de preferências do Ancestris.

Mudar da versão 11 ou reinstalar
Para reinstalar a versão principal, preservando as suas configurações, continue faça uma instalação inicial normal.
Deve ser muito rápido, dado que o Java já deve estar instalado e os atalhos do Ancestris já estão definidos.
Na prática, consistirá na simples substituição das 5 pastas descritas nas etapas a seguir.

Mudar da versão 12 ou reinstalar
Para actualizar da versão 11 para a versão 12, ou reinstalar a versão 12, preservando as suas personalizações:
feche o Ancestris, se estiver em execução;
transfira a versão 12 dos nossos Ancestris servidores e descomprima o ficheiro ZIP;
vá à pasta ancestris na localização da instalação anterior;
elimine as seguintes pastas:
ancestris
bin
etc
harness
platform

substitua-as pelas pastas recém-transferidas correspondentes;
reinicie o Ancestris como de costume.
Caso algumas configurações já não funcionem ou não sejam compatíveis com a nova versão,consulte a página de
configurações do utilizador.
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