
Wybierając program CARAT wybrali Państwo profesjonalny
program graficzny, który oferuje doskonałą jakość wizualizacji i
kolorów na najwyższym technicznym poziomie. Operacje
obliczeniowe, które konkurencji trwają długie miniuty, w
programie CARAT gotowe są w kilka sekund, na przykład
możliwość przejścia przez pomieszczenie w realnym czasie.
Optymalne wykorzystanie możliwości programu CARAT jest
możliwe przy zastosowaniu hardware wysokiej jakości.
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CARAT Zalecenia systemu - praca na serwerze

Praca na serwerze

Program CARAT był stworzony za pomocą narzędzi firmy Microsoft© z myślą
o wykorzystaniu na systemach operacyjnych serwer oraz klient Microsoft© i
był dla nich zoptymalizowany. Funkcje programu na bazie systemu
operacyjnego są debugowane i testowane na interfejsie Microsoft© pod kątem
funkcjonalności w bieżącej wersji Windows©. CARAT można zainstalować w
sieci korporacyjnej na poszczególnych komputerach / laptopach za
pośrednictwem udostępnionego folderu. Ilość stacji roboczych posiadających
dostęp do udostępnionego folderu określa, który system operacyjny jest
wymagany, klient czy serwer. Obecne systemy operacyjne klienta Windows są
ograniczone do 10 dostępów sieciowych (dostęp do stacji roboczej).
Obsługiwane są następujące systemy operacyjne:

Systemy operacyjne klient

Windows 7® (Professional, Ultimate, Enterprise)
Windows 8® (Pro, Enterprise) lub Windows 8.1 (Pro, Enterprise)
Windows 10® (Pro, Enterprise)

Systemy operacyjne serwer
Windows® Server 2008
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows Small Business Server 2008
Windows Small Business Server 2011
Windows Server 2016/2019

Terminal/serwer i systemy zapisu danych NAS/NDAS

Specjalistyczne systemy serwerowe korzystają z różnych dostępów w celu
zapewnienia scentralizowanych zasobów bazie użytkowników.
Scentralizowane zasoby obu technologii można teoretycznie wykorzystać do
centralnego zaoferowania aplikacji, jak CARAT, grupie użytkowników.



CARAT informacje systemowe

Doświadczenie pokazuje, że wydajność aplikacji graficznej programu CARAT
jest bardzo ograniczona przez serwer terminal i nie odpowiada wymaganej
lokalnej wydajności graficznej komputera. Drugi dostęp, zastąpienie serwera
Windows systemem NAS / NDAS (niezależnie od tego, czy używany jest klient
Windows, czy serwer Windows) również nie jest zalecany. Dostęp może
prowadzić do problemów z wydajnością i pracą w sieci.
Obie technologie nie są odpowiednie do wydajnej i bezawaryjnej pracy
programu CARAT.

Klienci poczty
 Outlook® 
Windows Live Mail®

Informacje o różnych systemach operacyjnych i klientach poczty

Program CARAT nie jest testowany z innymi systemami operacyjnymi np. z
Linux serwer lub z alternatywnymi klientami pocztowymi. W razie problemów z
tymi systemami nasze wsparcie ogranicza się do opisu funkcjonalności
programu CARAT. Powstałe problemy rozwiązuje użytkownik z pomocą
administratora systemu.
Należy pamiętać, że korzystanie z nowego systemu operacyjnego Windows
10® jest zalecane tylko w przypadku nowego, aktualnego hardware.
Aktualizację do Windows 10® ze starszym hardware należy dokładnie
rozważyć z uwagi na możliwość wystąpienia w Windows 10® problemów z
niekompatybilnymi sterownikami przy korzystaniu ze starszego software lub
hardware. Uwaga: należy pamiętać, że Windows 10® może osiągnąć pełną
wydajność tylko przy nowoczesnym systemie komputerowym (komputerze) z
aktualną obsługą software i hardware (sterowniki).

Dzisiejsze systemy operacyjne PC, a tym bardziej systemy Microsoft,
posiadają datę ważności. Z tą datą Microsoft nie zapewnia aktualizacji
zabezpieczeń dla danego systemu operacyjnego, a zatem system operacyjny
wydaje się „nieaktualny”. Dostawcy oprogramowań pracujący z aktualnym
środowiskiem Microsoft (my również) i chcący zapewnić najlepszą obsługę
aktualnych systemów operacyjnych Windows, zależni są od terminowej utraty
wsparcia dla „nieaktualnych” systemów operacyjnych.



Jeśli korzystasz z hardware, który został zaprojektowany do pracy na
starszych systemach Windows, poproś administratora systemu, aby sprawdził,
czy upgrade do aktualnego Windows jest technicznie wykonalny lub
przydatny.

Jeśli korzystasz ze hardware, który został zaprojektowany do pracy z
Windows XP, poproś administratora systemu, aby sprawdził, czy upgrade do
Windows 7 jest technicznie wykonalny lub przydatny, ponieważ od roku 2014
program CARAT nie działa pod Windows XP.

Aktualny hardware

Jeśli posiadasz system komputerowy i chcesz mieć pewność, że program
CARAT będzie działał poprawnie z aktualnym hardware, dostarczymy ci
tymczasową licencję, która pozwoli przetestować instalację CARAT.

Wymiana karty graficznej

Ze względu na różnorodność kart graficznych oraz kłopotliwe i często mylące
oznakowanie poszczególnych typów kart graficznych, nie jesteśmy w stanie
oznaczyć całej serii jako ogólnie odpowiedniej do użytku z programem
CARAT. Wynika to z faktu, że czasami w serii występują znaczące różnice w
wydajności poszczególnych kart, pomimo prawie tego samego oznaczenia
typu. W oparciu o nasze doświadczenie z testowanymi komputerami i raporty
naszych klientów, możemy dostarczyć kilka przykładów kart graficznych (patrz
ostatnia strona), które okazały się skuteczne w połączeniu z CARAT. Należy
pamiętać, że nie każdy typ karty graficznej został przetestowany. Przy
wyborze karty należy kierować się podanymi parametrami wydajności, jak np.
RAM.

CARAT informacje systemowe o hardware



Jeśli planujesz skorzystać z podanych modelów karty graficznej, upewnij się,
że posiada on co najmniej takie same parametry wydajności. Przy testach kart
graficznych korzystamy z oferty produktów biznesowych i komputerów firm
HP, ACER i Dell.

Nie polecamy korzystania z profesjonalnych kart graficznych CAD, które
często są oferowane w komputerach biznesowych. Skorzystaj z „karty do gry
wideo” (patrz ostatnia strona). W odniesieniu do grafiki program CARAT
zachowuje się jak gra komputerowa, dlatego nie polecamy kart graficznych
CAD. Aktualizacje sterowników kart graficznych do gier są wykonywane
znacznie częściej niż w przypadku profesjonalnych kart CAD, które wymagają
dodatkowej certyfikacji dostawców oprogramowania CAD. CARAT korzysta z
faktu, że branża gier komputerowych przyspiesza rozwój sterowników kart
graficznych, szybciej eliminując błędy.

Należy również pamiętać, że prawidłowe funkcjonowanie karty graficznej
można zagwarantować tylko wtedy, gdy posostałe elementy (płyta główna,
zasilacz, sterownik) działają poprawnie. Komputer należy zawsze oceniać jako
całość, dlatego ze swej strony możemy jedynie przedstawić ogólne i
niewiążące zalecenia dotyczące kart graficznych.

Komputery Apple

Kilka słów o komputerach Apple. Wszystkie urządzenia Apple są domyślnie
dostarczane i obsługiwane z systemem operacyjnym Apple.
Czym dla małych urządzeń mobilnych jest system operacyjny iOS, tym dla
starszego rodzeństwa iMac, jest system operacyjny OS X.
Wydajniejsze komputery Apple są oparta na architekturze Intel X86, tak jak
komputery PC, dlatego można na nich zainstalować i uruchomić bezpośrednio
system operacyjny Microsoft Windows.
Do tej pory szeroko stosowaną alternatywą, a obecnie niezalecaną z powodu
CARATvision, jest emulacja z OS X Windows za pomocą software Parallels
Desktop, który działa jednocześnie z OS X.

CARAT informacje systemowe o hardware



Jeśli zamierzasz korzystać z programu CARAT na komputerze Apple,
dostępna jest tylko jedna opcja: bezpośrednia instalacja systemu Microsoft
Windows na komputerze Apple za pomocą Apple Boot Camp. Po
uruchomieniu komputera decydujesz, z którym systemem operacyjnym chcesz
pracować. Jeśli uruchomisz system Windows, możesz uruchomić program
CARAT.

Tyle teoria. W praktyce istnieją pewne przeszkody. Praca z klawiaturą Apple w
Windows wymaga „przyzwyczajenia się” do przeszkód - przed zakupem
komputera Apple skontaktuj się z przedstawicielem IT.

Kolejna kwestia: sterowanie systemem operacyjnym Windows bezpośrednio
na komputerze Apple wymaga sterowników Windows korzystających z Boot
Camp. Aktualność i bezbłędność sterowników zależy od wdrożenia nowszych
wersji software Boot Camp przez Apple. Doświadczenie pokazuje, że poziomy
tych sterowników pozostają w tyle za ich odpowiednikami na PC, co może
stanowić problem w sytuacji kiedy ważny jest najnowszy sterownik.

Podsumowując, uruchomienie systemu operacyjnego Windows na
komputerze Apple nie jest optymalnym sposobem na pracę z programem
CARAT. Nie testujemy programu CARAT z hardware Apple i Linux, więc
obsługa problemów, ogranicza się do opisu funkcjonalności programu CARAT.
Powstałe problemy rozwiązuje użytkownik na koszt własny z pomocą
administratora systemu.

CARAT informacje systemowe o hardware



Procesor Intel© Core i7 (3 GHz lub więcej, 4 rdzenie) lub wyższy
Do szybkiego obliczenia perspektywy 3D (Raytracing): Intel© 
Core i9 (6 rdzeni lub więcej) lub AMD Ryzen Threadripper

RAM 8 GB lub więcej, zalecane 16 GB pamięci operacyjnej

Karta graficzna Pełne wsprcie OpenGL od wersji 3.3
Aktualne wersje sterowników

Parametry
Monitor z rodzielczością HD 1080p
4 GB pamięci lub więcej
Szyna128 bitów lub więcej
600 shader-procesorów lub więcej; zalecane 1000 lub więcej
Przykłady: od NVIDIA GTX 1050 Ti, AMD RX Seria

Praca z kilkoma monitrami z rozdzielczością HD 1080p lub 
monitorem 4K UHD:
6 GB pamięci lub więcej
Szyna 192 bitów lub więcej
1200 shader-procesorów lub więcej
Przykłady: od NVIDIA GTX 1060, 1070, 1080, także nowa NVIDIA 
Geforce RTX od 2060; AMD RX Vega Seria

Nie polecamy kart graficznych:
NVIDIA Quadro, AMD FirePro, jakiekolwiek zintegrowane karty 
graficzne Intel HD

Okulary VR Oculus Rift S, zapoznaj się z aktualnymi zaleceniami dotyczącymi 
hardware na stronie www.oculus.com/rift-s/

Monitor Minimalnie:    1280 x 1024 Pixeli z przekątną 19“
Zalecane:       HD 1080p (1920 x 1080 Pixeli) z przekątną 27“

HDD/SSD Zalecane:
HDD: min. 500 GB czas dostępu poniżej 10 ms
SSD: min. 500 GB pojemność dysku

DVD napęd

System operacyjny Windows 7 Professional i Windows 8, 8.1, 10 (Pro, Enterprise)
Aktualne ServicePacky i Updaty
Nie korzystaj z żadnych wersji “Home”!

Drukarka Druk kolorowy od 2400x1200 dpi
Druk C/B od 600 dpi

Internet Łącze stałe

Przenos danych Pendrive lub inne nośniki danych

Zalecane ARCHIWIZACJA DANYCH –RDX, dysk twardy, itp. W
er
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CARAT Zalecenia hardware przy zakupie nowego komputera
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