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Viktigt angående version av Win 7 och Win 8 OS

Win 7 och Win 8 OS kan installeras i antingen 32- eller 64-bitarsversion. 
Från Kontrollpanelen > System kan du kontrollera vad som gäller på datorn ifråga. 

64-bits versioner av Win OS är inte kompatibla med fågelskivan och det går inte ens att köra
installationsfilerna. En förutsättning för installation är att ditt OS är installerat i 32-bits version. 

Jag har med framgång testat installation på Win 7 32-bitars OS och förmodligen går det också 
bra på Win 8 32-bitars. Tacksam om någon som kunnat testa Win 8 ger besked om den saken.

Det finns en lösning även för de som har 64-bitarsversioner installerade. 
Det förutsätter dock god datorvana, att du vet vad du gör samt att du har tillgång till installationsskiva 

eller motsvarande för ditt Win OS. Via gratisprogrammet VirtualBox från ORACLE kan du emulera
ett annat OS under körning på ditt befintliga. Då kan du ha en miljö för Win 7/8 32-bitarsprogram
som tillåter att du installerar fågelskivan enligt instruktionerna nedan. VirtualBox kan hämtas från

https://www.virtualbox.org/

Det går utmärkt att köra skivan från 1995 på datorer med sentida operativsystem (OS) 
som Windows XP, Windows 7 (32 bitars) och förmodligen också Windows 8 (32 bitars).
Mer information i rutan nedan. 

Läs gärna dokumentet Hur står sig skivan idag? från hemsidan. Detta program från
"historisk tid" är faktiskt väl värt att installera och använda än idag. Om du kan se
grafiken som pittoresk och charmig snarare än daterad (som den ju är).

Om du inte redan har programmet är du välkommen att kontakta mig. Ett litet restlager
finns och du kan ta kontakt via hemsidan eller maila <michaelkallman@imatri.se>.

DENNA INSTALLATIONSPROCESS ÄR ATT FÖREDRA FRAMFÖR INSTRUKTIONEN
FÖR WIN XP SOM BIFOGADES VIA LIBER’s DISTRIBUTION ÅREN 2001-2007.
OBS! FÖLJ INSTRUKTIONERNA PUNKT FÖR PUNKT!

Installation på Win XP/Win7/Win8

- en CD-ROM från “historisk tid”

100 Fåglar i Sverige
www.imatri.se/100faglar/
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http://www.imatri.se/files/pdf/100FaglarInfo.pdf
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Du ska inte installera "normalt" så om någon autofunktion sätter igång en installation 
avbryter du och öppnar istället skivans innehåll i Utforskaren.

Här ser du filstrukturen samt vilka två filer (grönmarkerade) som du kommer att an-
vända under installationen. Notera att du inte ska köra filen QT32INST(.EXE)! 

Sätt in skivan i DVD/CD-enheten

INSTALLATION STEG-FÖR-STEG

Installationen genomförs i tre steg och proceduren kan kännas lite “märklig”. Är du det
minsta intresserad av varför kan du läsa faktarutan mot slutet. Om inte är det bara att
följa anvisningarna till punkt och pricka så blir det rätt ändå. Det är lite omständigt men
inte så krångligt som det låter. Lycka till!

I. Installation av QuickTime 16 bit  Du börjar med att installera en gammal version 
av QuickTime. Faktarutan förklarar om du är tveksam till det.

II. Installation av 100 Fåglar 32 bit  Därefter måste du installera en version du inte 
kommer använda. Mer fakta i faktarutan om du bryr dig om saken.

III. Installation av 100 Fåglar 16 bit  Steg tre ger dig slutligen den fungerande 
versionen för Win XP eller Win 7. 

Installation i tre moment
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3. Begin Install: Klicka Install

QuickTime for Windows (QT)  från Apple är det program fågelskivan är beroende av 
för att visa bilder. Läs faktarutan om du är det minsta orolig för konflikt med senare 
QT-versioner eller känn dig bara trygg i att installationen inte kommer orsaka en sådan.

Skivans installationsprogram kan också installera QT men proceduren blir då onödigt 
omständig eftersom vi redan vet att vi bara behöver 16 bits-versionen.

Följ istället anvisningarna nedan och invänta nästa fönster i instruktionen efter varje 
klick du gör (lite väntetid uppstår emellanåt). 

1. Dubbelklicka/Kör QTINSTAL(.EXE) från Utforskaren. OBS! INTE QT32INST!

 Apples installationsprogram från 1995 startar från CDn.

2. Software License: Klicka Agree

I. Installation av QuickTime 16 bit
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6. Success: Klicka Play Sample

 Installing Files: Avvakta laddningen (klicka inte)

5. Complete Install: Klicka Install

4. Check Existing Versions: Klicka Skip  Textinfo ignoreras!

fortsättning Installation av QuickTime 16 bit
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8. Installationen av QuickTime 16 bit är nu klar!
       
       En programgrupp samt genvägar på menyn har

       skapats till Movie Player och Picture Viewer.

       Du kommer dock aldrig använda dessa daterade

       program själv så om du vill kan du ta bort

       genvägarna för att rensa upp lite efter 

       denna QT-installation.

 Movie Player är programvaran för QuickTime för Windows (1995) och genom att spela igenom

 filmen “sample” kalibreras den till datorn. Detta är förmodligen enda gången du öppnar

 progrogramvaran. 100 Fåglar-skivan kommer använda programmet i bakgrunden.

7. Movie Player: Klicka Playknappen, vänta tills filmen spelat klart

fortsättning Installation av QuickTime 16 bit
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4. LICENSAVTAL: Klicka OK

3. WindowsNT: Klicka OK Textinfo ignoreras!

I detta moment kommer du installera en version du senare inte kommer att använda.
Vill du veta varför kan du läsa faktarutan mot slutet. 

Följ anvisningarna och invänta nästa fönster i instruktionen efter varje klick du gör
(lite väntetid uppstår emellanåt). 

1. Dubbelklicka/Kör SETUP(.EXE) från Utforskaren. 
 Installationsprogrammet från 1995 startar från CDn.

2. VÄLKOMMEN! : Klicka Installera Version 1.5

II. Installation av 100 Fåglar 32 bit
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9. Installationen av 100 Fåglar 32 bit är nu klar!

8.  Installera: Klicka JA + OK

7. Övrig mjukvara: Klicka ÅTERGÅ TILL WINDOWS       Textinfo ignoreras!

6. Installationsalternativ: Klicka Installera “motorn” på hårddisken

         ...och avvakta laddning.

5. Installation till...: Klicka OK

fortsättning Installation av 100 Fåglar 32 bit
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4. LICENSAVTAL: Klicka OK

3. Information om QuickTime: Klicka FORTSÄTT Textinfo ignoreras!

 ...och avvakta laddningen:

Sista momentet installerar den version du kommer att använda. Följ anvisningarna och 
invänta nästa fönster i instruktionen efter varje klick du gör (väntetid emellanåt). 

1. Dubbelklicka/Kör SETUP(.EXE) från Utforskaren ännu en gång. 
 Installationsprogrammet från 1995 startar från CDn.
 Det kommer nu att identifiera en tidigare installation (32 bits-versionen).

2. Installationsalternativ: Klicka Installera 16-bits versionen Textinfo ignoreras!

III. Installation av 100 Fåglar 16 bit
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9. Installationen av 100 Fåglar 16 bit är nu klar!

8.  Installera: Klicka JA + OK

7. QuickTime for Windows: Klicka AVBRYT

5. Välj Programgrupp för skrivbordet: Klicka OK

4. Installera ikon? : Klicka Ja eller Nej efter önskemål 

fortsättning Installation av 100 Fåglar 16 bit
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Vill du veta mer om bakgrunden till “turerna” i den beskrivna installationsproceduren kan
du läsa vidare. Har du följt anvisningarna är du annars klar och kan börja använda skivan. 

Då programmet startat kan du notera att...  

...det inte finns anledning att välja annat än STEREO för att spela upp läten. 
Valmöjligheten fanns 1995 då datorerna hade mindre minne och gäller inte idag. 

...att val av “Bildvisning” alltid ska vara JPEG. Valet INDEO var en annan tidsrelaterad
anpassning och kommer inte att fungera på en modern dator.

...en bra ansluten ljudenhet gör det högklassiga ljudet bäst rättvisa.

På hårddisken ligger motsvarande på adress enligt bilden nedan:
        
        Det är filen BIRD1531(.EXE) som är
        programfil för den version du an-
        vänder och BIRD1595(.EXE) kan du
        ta bort om du så önskar. 
        
        Låt allt ligga som det gör om du 
        känner dig osäker. 

Lite beroende på OS och dina val kommer motsvarande detta nu finnas på din dator:
        
        Oavsett om ikonen finns i start-
        meny eller på skrivbordet så är
        det 100 Fåglar - 16-bit som startar
        programmet. De andra genvägarna
        kan du ta bort. Textfilen är inte
        aktuell idag och 32-bitsversionen
        kommer du alltså inte att använda. 

OBS!  Skivan måste alltid sitta i DVD/CD-enheten då du använder programmet.

ATT KÖRA PROGRAMMET



- S L U T -

Bakgrunden till de lite udda omständigheterna i samband med installationen: 

16 respektive 32 bits -versionerna

1995 släppte Microsoft Windows 95, som då var nästa generation OS. Många använde dock fort-
farande det tidigare Win 3.1. Skivans installationsfil innehåller därför två (inbakade) versioner 
av programmet: en 16 bits-version för Win 3.1 och en 32 bits-dito optimerad för Win95. 

Det ordinarie installationsprogrammet förutsätter att en 32 bits-version ska installeras om 
Win 95 finns på datorn. Installationsprogrammet kommer tolka ditt OS (Win XP eller Win 7) som 
Win 95. Därför måste du först installera en 32 bits-version enligt instruktionen. Först då den 
finns på datorn öppnas möjligheten att också installera en 16 bits-version. Med tanke på att 
16 bits-versionen var avsedd för "gamla" Win 3.1 kan det tyckas märkligt, men fr.o.m. Win XP 
från 2001 fungerade bara den versionen. 

En ny installationsanvisning bifogades med programmet och skivan kunde så överleva på mark-
naden ända till 2007. Liber valde att låta den utgå ur sortimentet då Windows Vista introduce-
rades samma år. Instruktionen stämde inte mot detta OS.

Windows Vista blev inte långlivat och ersattes redan 2009 med Windows 7. Ägare av 100 Fåglar 
i Sverige kunde därmed åter få tillgång till en fungerande 16bits-version.

För att sammanfatta är det nödvändigt att genomföra en installation av en 32 bits-version man 
inte kan använda och sedan göra ytterligare en installation för att få tillgång till den fungerande 
16 bits-versionen. Möjligheten att 1995 installera programmet på ett utgående OS öppnade allt-
så längre fram möjlighet att installera på OS som släpptes 17 år senare!  

QuickTime

Som redovisas i dokumentet Hur står sig skivan idag? så krävdes ett extra och fristående program 
för att fågelbilderna skulle återges i fullfärg. Därför krävs även installation av QuickTime (QT) för 
att programmet ska fungera. Även detta program finns i en 16 och en 32 bits-version men du be-
höver bara installera 16 bitsversionen enligt instruktionen.

Värt att nämna är att det inte finns anledning till oro om du redan har en version av QT på din 
dator. Den "gamla" QT-versionen på skivan var ett helt annat program och du kan utan problem 
ha kvar din nyare version. Programmen kommer inte i konflikt och fågelprogrammet använder 
sin version i bakgrunden. 

Se bara till att du även i fortsättningen har valt det senare QT som "standardprogram" för s.k. 
MOV-filer. Det är enkelt att ändra om det råkar bli så att du av misstag associerar till den gamla 
versionen och de båda programmen har också olika ikoner. 

Windows 8 följde på Win7 2012. Jag har ännu inte lyckats med en installation på detta OS men 
kan å andra sidan inte se skälen till varför och kommer göra nya försök. Lyckas det uppdateras 
förstås denna information senare.

FAKTARUTA: Omständigheter kring installationen
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