Akropole Catequista
Como usar numa “Pen USB”

Quando instala o Akropole Catequista, a partir do seu instalador, as configurações do seu computador não
são alteradas. Por outro lado, o Akropole Catequista não necessita que o seu Windows esteja
completamente actualizado: se possuir o Internet Explorer 5, então possui todas as actualizações do
Windows necessárias para correr o programa.
Esta característica técnica do Akropole Catequista é muito útil na instalação (o instalador apenas cria uma
directoria Lytux na raiz do disco C: e copia para lá todos os ficheiros necessários), na remoção do Software
(para remover o programa, basta apagar essa directoria e alguns atalhos), e finalmente, na sua Mobilidade.
Um dos dispositivos mais utilizados nos nossos dias são as memórias USB, vulgarmente
conhecidas pelo nome “Pen”.
O Akropole Catequista funciona perfeitamente a partir de uma destes dispositivos. Mas vai
mais longe: se usar uma Pen, não precisa de correr o instalador em cada computador que
a vai usar: tudo corre a partir da Pen.
Já lhe aconteceu ter um ficheiro na Pen que não consegue abrir noutro computador
porque não tem o Software apropriado instalado? Isto não lhe vai acontecer no Akropole
Catequista, porque na Pen transporta não só os dados, como todos os ficheiros
necessários para os usar.
As características da Pen depende bastante da quantidade de dados. Normalmente, uma Pen de 64 Mb
será suficiente para maior parte dos Catequistas, mas uma Pen de 128Mb dará uma maior segurança. Uma
das coisas que ocupa mais espaço em disco são as fotografias. Se insere as fotografias por intermédio de
uma WebCam, as fotografias possuem uma reduzida dimensão. Se, pelo contrário, utiliza um scanner de
alta definição ou uma máquina digital de 5 MegaPixeis, o caso muda de figura.
Assim, e por norma, use uma Pen de 1GB Mb. Acompanhe depois com frequência a evolução do espaço
ocupado, e se vier a necessitar de mais espaço, apenas necessita de adquirir uma pen de maior dimensões
e transferir os dados para essa Pen.
Este documento ensina a “mover” o seu Akropole Catequista para uma destas “Pen's”. Porém, antes de
elaborar essa operação, é necessário que tenha consciência que a Mobilidade traz alguns riscos acrescidos.
A primeira parte deste pequeno manual incide sobre estes riscos, por isso não deixe de a ler antes de
transferir os seus dados.

... Riscos Acrescidos!
Usar uma Pen USB não é só vantagens: há vários cuidados inerentes quer à mobilidade, quer às
características da própria pen, que deverá prestar uma especial atenção.
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>> Os Riscos dos dispositivos USB...
Uma pen USB não funciona da mesma forma que um disco rígido. O Windows tenta contornar algumas das
limitações por meio de alguns “truques”, mas ao melhorar de um lado sacrifica outro. Umas das melhorias
que o Windows contorna é a velocidade de escrita, mas sacrifica a sua fiabilidade.
Qualquer dispositivo USB é também mais lento que um disco rígido, por isso não estranhe que o Akropole
Catequista se “engasgue” um pouco a correr neste dispositivo.
O Windows lida de forma diferente com dispositivos amovíveis. Muitas vezes, o Windows mantém em
memória as operações de escrita, e vai executando-as no “background”. Em termos muito simplistas, o
Windows liberta os programas e, por trás, vai gravando os dados.
É por esta razão que é deveras importante usar o “pequeno ícone” junto ao relógio – “Remover Hardware
com Segurança”. Ao usá-lo, vai informar o Windows que se prepara para retirar o dispositivo USB, pelo que
o Windows deve dar prioridade máxima a gravar tudo o que tem pendente em memória, e certificar-se que
nenhum programa tem ficheiros abertos na Pen.
No caso do Akropole Catequista, isto é deveras importante: este usa uma sofisticada base de dados SQL, e
a mesma tem de ser completamente consistente. Se alguma coisa ficar pendente de gravação, toda a base
de dados ficará danificada.

Usar sempre :

REGRA
N.º 1

“Remover Hardware com Segurança”
antes de retirar a Pen do computador!

Se a Pen for desligada do computador “à pressa”, “por descuido”, “por um puxão”, etc., corre-se um sério
risco de perder TODA a informação do Akropole Catequista! A Base de Dados poderá ficar corrompida, e
terá de recorrer a um backup (cópia de segurança) para repor os seus dados.

>> Os Riscos da Mobilidade
Uma pen USB é mesmo um dispositivo prático: pode levá-lo para qualquer lado, dentro da carteira, como
porta-chaves, até para transportar e ouvir a sua música!
Mas a mobilidade tem responsabilidades acrescidas, e riscos acrescidos:
>> Uma Pen pode perder-se facilmente !
>> Uma Pen é facilmente roubada !
>> Uma pen é facilmente danificada !

>> Confidencialidade e Protecção de Dados Pessoais
Tenha sempre consciência que na Pen transporta consigo Dados Confidenciais: nomes e moradas dos
catequizandos, nomes dos familiares, os seus contactos, a sua situação familiar... Tenha sempre em mente
esta responsabilidade acrescida!
A password que o Akropole Catequista lhe pede é apenas uma forma de segurança básica. Quando um
“pirata informático” tem acesso directo a um ficheiro, considere-o um livro aberto. Existem no mercado Pen’s
USB que encriptam os dados, e cujo acesso só é possível por uma password, que é uma protecção
adicional: recomendamos a utilização de uma pen USB deste tipo.
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REGRA
N.º 2

Proteger cuidadosamente a Pen:
Possui Dados Confidenciais

>> Riscos acrescidos = backups mais frequentes!
O Risco de perder, ou de ser roubado, ou de simplesmente danificar/partir uma pen é enorme. Assim, tem
de ter cuidados acrescidos também com os backups (cópias de segurança).
O risco de um disco rígido avariar já é grande, pelo que as cópias de segurança de qualquer programa
devem ser frequentes, mas o risco de uma Pen USB avariar é muito maior!
O Akropole Catequista parte do princípio que está a correr a partir de um disco rígido. Quando acaba de
fazer um backup, ele procura se o computador tem uma Pen USB instalada para copiar para lá os backups.
É este o sistema mais habitual: o utilizador tem o programa instalado num meio fixo (o disco rígido) e
normalmente pretende uma cópia fora do computador.
Quando usa uma pen USB, ele mantém os backups só nessa local: Perdeu a Pen, perdeu os backups, ou
seja: PERDEU TUDO!
Por isso, a responsabilidade do utilizador aqui é acrescida: periodicamente, deverá fazer uma cópia da
informação para outro lado. Os ficheiros principais que deve copiar estão nas directorias:
>> \Lytux\AkCatequista\Backupse

>> \Lytux\AkCatequista\Data

Mas o melhor, e mais prudente, será copiar toda a directoria \Lytux !

REGRA
N.º 3

Faça backups periódicos da Pen para
qualquer outro dispositivo:
Um Disco rígido, CD, ou outra Pen!

Deixámos aqui 3 Regras Fundamentais para utilizar o Akropole Catequista numa Pen. Tenha sempre
presente estas 3 regras ao utilizar o Akropole Catequista numa Pen: lembre-se que o Akropole Catequista
irá conter a informação do seu trabalho durante anos, não vai querer perder esse trabalho!
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Como nunca é demais relembrar...

REGRAS A CUMPRIR
>> 1 <<
Um dispositivo USB é diferente de um dispositivo fixo!
O Window s obriga-o a ter cuidados adicionais!
Use o “Remover Hardw are com Segurança” antes de retirar a Pen
do computador!

>> 2 <<
A sua responsabilidade aumenta: a Pen contém
Dados Confidenciais!
Tenha cuidados suplementares com a mesma: guarde-a sempre num
sítio seguro, onde as probabilidades de a perder ou de a roubarem
sejam diminutas.

>> 3 <<
Faça cópias da Pen com frequência!
Copiar os dados para outro dispositivo demora um ou dois minutos!
A sua Pen pode-se perder, ser roubada, ou simplesmente partir-se!
É o seu trabalho que está no interior: proteja-o !

Se estes 3 cuidados básicos forem cumpridos, o seu Akropole Catequista irá funcionar perfeitamente na sua
Pen USB, e irá trazer-lhe todas as vantagens da Mobilidade!
Repare que estas 3 regras só dependem de si – o utilizador !
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Como mover o Akropole Catequista
do disco rígido para uma Pen USB.
É deveras complicado:

>> Abra o explorador do Window s,
>> Mova a directoria C:\Lytux para a Pen USB.
Já está.
O Atalho que tem no ambiente de trabalho para correr o Akropole Catequista deixará de funcionar, pelo que
pode/deve apagá-lo.
A Pen USB é um meio amovível, e infelizmente o Windows não implementou a mesma funcionalidade que
existe nos CDs para correr um programa automaticamente quando este é inserido. Por isso, não
conseguimos por o Windows a correr o Akropole Catequista automaticamente ao inserir a Pen.
Para correr o Akropole Catequista da Pen, deverá abrir a Pen, entrar em \Lytux\AkCatequista, e clicar em
AkCatequista:

Se pretender criar um atalho no Ambiente de Trabalho, clique com a tecla do rato do lado direito em cima do
AkCatequista e escolha “Enviar Para” – “Ambiente de Trabalho (Criar Atalho)”.
Agora que já possui um Akropole Catequista móvel, NÃO ESQUEÇA AS 3 REGRAS DE SEGURANÇA!

Abril de 2014
Equipa da Lytux
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