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Pytania i odpowiedzi  
Ten dokument zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące używania programów Autodesk® 
Revit®, Autodesk® Revit® Architecture, Autodesk® Revit® MEP, Autodesk® Revit® Structure  
i Autodesk® Revit LT™ w połączeniu z programem Boot Camp®, który stanowi element 
systemu Mac® OS X® umożliwiający zainstalowanie i uruchamianie systemu Microsoft® 

Windows® (oraz aplikacji działających w tym systemie) w komputerze Mac®, lub z 
narzędziem Parallels Desktop® 9 for Mac, dostarczanym przez firmę Parallels Inc., 
pozwalającym na korzystanie z aplikacji w każdym systemie operacyjnym bez ponownego 
restartu komputera.  
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1. Czy można zainstalować oprogramowanie Autodesk Revit, Autodesk Revit 
Architecture, Autodesk Revit MEP, Autodesk Revit Structure lub Autodesk 
Revit LT w komputer Mac? 
Tak, można zainstalować programy Autodesk Revit 2015, Autodesk Revit 
Architecture 2015, Autodesk Revit MEP 2015, Autodesk Revit Structure 2015 oraz 
Autodesk Revit LT 2015 w komputerze Mac, używając partycji systemu Windows. 
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W systemie konieczne jest korzystanie z programów Boot Camp lub Parallels 
Desktop do obsługi konfiguracji dwusystemowej. System musi też spełniać 
minimalne wymagania. 
 

2. Czym jest Boot Camp? 
Boot Camp to narzędzie dostępne w systemie Mac OS X v10.9.1 (znanym 
również pod nazwą Mavericks). Można zainstalować system Windows® w 
komputerze Mac z procesorem Intel®, dzieląc dysk twardy na partycje. Narzędzie 
Boot Camp Assistant ułatwia przeprowadzenie tego procesu. Po instalacji należy 
użyć programu Boot Camp do obsługi komputera Mac w konfiguracji 
dwusystemowej. Można określić, który system operacyjny (Windows® lub Mac) 
ma być używany, w chwili uruchamiania komputera. Po uruchomieniu urządzenia 
wybrany system operacyjny działa w trybie rodzimym. Gdy komputer zostaje 
uruchomiony w systemie Windows, można zainstalować aplikacje systemu 
Windows oraz używać ich z normalną szybkością. 
 
Uwaga: Licencję na system operacyjny Windows należy zakupić oddzielnie. 
 

3. Czym jest Parallels Desktop? 
Parallels Desktop na komputery Mac to narzędzie systemowe, dostarczane 
przez firmę Parallels Inc. Umożliwia ono odwzorowanie zasobów sprzętowych 
komputera hosta na maszynę wirtualną z użyciem systemu operacyjnego gościa. 
Narzędzie to pozwala uruchamiać aplikacje w żądanym systemie operacyjnym 
bez ponownego uruchamiania komputera.  
 
Uwaga: Licencje na system operacyjny Windows oraz narzędzie Parallels 
Desktop należy zakupić oddzielnie. 
 
Uwaga: w komputerze Mac musi być zainstalowana wystarczająca ilość pamięci 
do uruchomienia systemu Mac OS X i aplikacji tego systemu. Potrzebna jest 
również pamięć do obsługi systemu operacyjnego maszyny wirtualnej i aplikacji 
w niej zainstalowanych. 
 

4. Pod jakim względem program Boot Camp różni się od wirtualizacji? 
Program Boot Camp zapewnia konfigurację dwusystemową, która umożliwia 
uruchomienie wybranego systemu operacyjnego w trybie rodzimym.  
 

5. Czy narzędzie Parallels Desktop jest jedynym rozwiązaniem do wirtualizacji 
w systemach Mac? 
Przetestowano działanie bieżącej oraz trzech poprzednich wersji programu 
Autodesk Revit, Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit MEP, Autodesk 
Revit Structure oraz Autodesk Revit LT w połączeniu z bieżącą oraz trzema 
poprzednimi wersjami programu Parallels Desktop for Mac i są one oficjalnie 
obsługiwane. Natomiast nie przetestowano produktów opartych na platformie 
Revit® w połączeniu z innymi programami do wirtualizacji i te nie są obsługiwane. 
 

6. Która konfiguracja zapewnia najlepszą wydajność? 
W celu uzyskania maksymalnej wydajności należy uruchamiać programy 
Autodesk Revit, Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit MEP, Autodesk 
Revit Structure i Autodesk Revit LT w rodzimym środowisku systemu Windows 
za pośrednictwem programu Boot Camp. W wypadku małych i średnich 
rozmiarów projektów większą wygodę oraz wysoką wydajność zapewnia 
narzędzie Parallels Desktop. 
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7. Jak wygląda licencjonowanie? 
Można korzystać z licencji jednostanowiskowej lub sieciowej programu Autodesk 
Revit, Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit MEP i Autodesk Revit 
Structure, natomiast użycie systemu jako serwera licencji sieciowej nie jest 
obsługiwane. W wypadku programu Autodesk Revit LT dostępne są tylko 
licencje jednostanowiskowe.  
 
Uwaga: Mechanizm licencjonowania programu Revit jest wrażliwy na zmiany 
konfiguracji sprzętowej w trybie licencji jednostanowiskowej. Zmiany konfiguracji 
sprzętowej mogą spowodować problemy z licencją podczas korzystania z 
programu Autodesk Revit, Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit MEP, 
Autodesk Revit Structure i Autodesk Revit LT w obydwu narzędziach Boot Camp 
i Parallels na tym samym komputerze. Przy pierwszym napotkaniu w 
mechanizmie licencjonowania programu Revit zmiany konfiguracji sprzętowej 
nastąpi próba naprawy błędu. Należy zamknąć okno dialogowe błędu 
licencjonowania za pierwszym razem i ponownie uruchomić program Autodesk 
Revit, Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit MEP, Autodesk Revit 
Structure czy Autodesk Revit LT w jednym z narzędzi Boot Camp lub Parallels 
Desktop. Za pomocą tej metody zazwyczaj można wyeliminować błąd licencji 
przy pierwszym wystąpieniu.  
 
Mechanizm licencjonowania programu Revit nie umożliwia naprawy błędu po 
kolejnych zmianach. Nie należy wprowadzać dalszych zmian w konfiguracji 
sprzętowej po naprawie pierwszego błędu licencjonowania. W razie korzystania 
z programu Autodesk Revit, Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit MEP  
i Autodesk Revit Structure w partycji programu Boot Camp za pośrednictwem 
narzędzia Parallels na tym samym komputerze i potrzeby wprowadzenia zmian 
w konfiguracji sprzętowej należy użyć narzędzia licencjonowania sieciowego.  
W wypadku programu Autodesk Revit LT można użyć tylko licencji 
jednostanowiskowej. Dlatego korzystanie z partycji programu Boot Camp  
za pośrednictwem narzędzia Parallels nie jest zalecane w tej konfiguracji.  
 

8. Z kim należy się kontaktować, aby uzyskać pomoc? 
• W razie pytań i problemów związanych z systemem operacyjnym  

Mac lub programem Boot Camp należy się kontaktować z firmą Apple. 
• W sprawie pytań i problemów związanych z narzędziem Parallels 

Desktop należy się zgłaszać do firmy Parallels. 
• W celu uzyskania odpowiedzi na pytania i rozwiązań problemów 

dotyczących systemów operacyjnych Windows należy się skontaktować 
z firmą Microsoft. 

• W wypadku pytań i problemów związanych z programami Autodesk 
Revit, Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit MEP, Autodesk 
Revit Structure i Autodesk Revit LT warto się skontaktować ze 
sprzedawcą lub działem pomocy technicznej Autodesk. 

 
9. Jakie są wymagania systemowe dotyczące urządzeń Mac, systemu 

Windows czy narzędzia Parallels Desktop? 
Zobacz temat dotyczący narzędzia Parallels na stronie 
http://www.autodesk.com/products/autodesk-revit-family/system-requirements. 
 

10. Jak korzysta się z programu Boot Camp? 
Odpowiedzi na często zadawane pytania zawiera strona: 
 http://www.apple.com/support/bootcamp/ 
 

http://www.autodesk.com/products/autodesk-revit-family/system-requirements
http://www.apple.com/support/bootcamp/
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Oto podstawowe czynności prowadzące do zainstalowania programu  
Boot Camp: 

• W systemie Mac OS odszukaj pozycję Boot Camp Assistant w części 
Programy > Narzędzia. 

• Wydrukuj Podręcznik instalacji i konfiguracji. 
• Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku 

konfigurowania programu Boot Camp w zakresie tworzenia i 
formatowania partycji systemu Windows. 

• Zainstaluj system Windows. 

Ostrzeżenie: Nie należy formatować partycji systemu Mac OS pod system 
Windows ani nie instalować tam tego systemu.  

Uwaga: Aby ukończyć proces instalacji, potrzebny jest nośnik systemu  
Mac z niezbędnymi sterownikami systemu Windows. 

11. W jaki sposób określić, którego systemu operacyjnego użyć po 
skonfigurowaniu programu Boot Camp? 
Można określić domyślny system operacyjny w programie Boot Camp Assistant. 
Inna metoda to naciśnięcie i przytrzymanie klawisza opcji podczas uruchamiania, 
a następnie wybranie wymaganego systemu operacyjnego. 
 

12. W jaki sposób można korzystać z narzędzia Parallels Desktop? 
Aby zakupić licencję na oprogramowanie lub uzyskać odpowiedzi na często 
zadawane pytania, należy odwiedzić witrynę: http://www.parallels.com/. 
 
Oto czynności zalecane do wykonania podczas instalowania i konfigurowania 
narzędzia Parallels Desktop: 

• Wykonaj te czynności, aby skonfigurować program Boot Camp i 
utworzyć partycję systemu Windows na twardym dysku.  
Uwaga: jest to opcjonalna czynność. Jednak konfiguracja 
dwusystemowa i maszyna wirtualna zapewnia użytkownikowi 
największą elastyczność. Program Boot Camp można skonfigurować 
przed lub po instalacji narzędzia Parallels Desktop. Program Boot 
Camp należy skonfigurować jako pierwszy, aby zachować sposób 
dostosowania wprowadzony w systemie Windows. 

• Uruchom komputer w systemie operacyjnym Mac. 
• Zainstaluj narzędzie Parallels Desktop. Jeśli istnieje partycja programu 

Boot Camp, zostanie wykryta w narzędziu Parallels Desktop i użyta.  
• Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu uruchom narzędzie Parallels Desktop, 

a następnie uruchom program Autodesk Revit, Autodesk Revit Architecture, 
Autodesk Revit MEP, Autodesk Revit Structure lub Autodesk Revit LT w 
oknie. Zmaksymalizuj obszar ekranu aplikacji Windows, korzystając z trybu 
pełnoekranowego. Użyj trybu spójności w celu pełnego zintegrowania 
aplikacji systemu Windows w systemie Mac OS. 

 
Uwaga: Domyślna konfiguracja pamięci wideo maszyny wirtualnej to 128 MB. 
Nie należy zwiększać tej wartości w 32-bitowej wersji systemu operacyjnego 
Windows. Zwiększenie ilości pamięci w tej wersji systemu Windows powoduje 
znaczne obciążenie systemu i może doprowadzić do niestabilności. W wypadku 
64-bitowej wersji systemu Windows zalecanym ustawieniem jest 1024 MB. 
 

http://www.parallels.com/


5 
 

13. Czy powinno się używać partycji FAT32 czy NTFS? 
Podczas instalacji systemu Windows można zdecydować o tym, w jakim 
systemie zostanie sformatowana partycja Windows: FAT32 czy NTFS.  
Każdy system ma zalety i wady. Zaleca się używanie systemu NTFS.  

Uwagi dla użytkowników laptopów: 

• Korzystając z klawiatury laptopa, należy nacisnąć klawisz Fn(funkcja) 
jednocześnie z klawiszami Ctrl, Alt (opcja), Delete, aby uruchomić system 
Windows. 

• Ponieważ notebook jest skonfigurowany pod kątem zachowania żywotności 
baterii, opcje zasilania należy odpowiednio dopasować, aby w pełni wykorzystać 
szybkość procesora. Na przykład procesor 2.8 GHz może działać z 
częstotliwością taktowania 1.59 GHz. W ten sposób oszczędza się jego moc 
przy zastosowaniu domyślnych ustawień urządzenia przenośnego czy laptopa. 
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