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        a instalace programu 

COMSOL Multiphysics 
Individuální licence (CPU, NSL a zkušební verze) 

 

        instalace 
 

Po úspěšném vytvoření Access Accountu (Uživatelského účtu), návod naleznete v odkazu níže:  

www.humusoft.cz/link/comsol-access a získání License file (Licenčního souboru) nebo Passcode 

(Instalačního kódu) od firmy HUMUSOFT s.r.o. http://humusoft.cz/onas/kontakt/, lze přejít k 

instalaci samotného programu. Tedy nejprve jeho stažení a následně instalaci. Instalační soubory 

naleznete na webové adrese http://www.comsol.com/product-download, kde se po přihlášení 

zobrazí následující stránka:  

Pokud se nejprve podíváte na pravou stranu, tak zde je 

zobrazen postranní panel, kde můžete vybrat platformu 

operačního systému, zobrazit systémové požadavky a 

nebo si přečíst či zhlédnout návod k nainstalování 

programu COMSOL Multiphysics (tyto návody jsou pouze 

v anglickém jazyce, pro český návod pokračujte ve čtení 

dál). Pokud potřebujete instalovat starší verzi programu, 

pak ve spodním postaranním panelu lze vybrat stažení 

starších verzí. V případě, že si chcete stáhnout verzi, 

která není na seznamu, kontaktujte nás prosím na e-mailu: info@humusoft.cz.  

http://www.humusoft.cz/link/comsol-access
http://humusoft.cz/onas/kontakt/
http://www.comsol.com/product-download
mailto:info@humusoft.cz
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Instalaci lze provédst buď přes internet nebo stažením ISO souboru - plné instalace. Výhoda 

instalace přes internet je ta, že se nestahují instalační soubory pro všechny moduly, ale pouze jen 

pro ty, které máte zakoupené.  

 

 

Compact Install:  obsahuje kompletní dokumentaci.  nihovna s cvičnými příklady neobsahuje 

   řešení příkladů za účelem snížení doby stahování. Velikost stahovaných  

   souborů záleží na instalovaných modulech a je v rozmezí  00   až 1,6GB. 

Full Install:   obsahuje kompletní dokumentaci a knihovnu cvičných příkladů včetně sítí a 

   řešení příkladů. Velikost stahovaných souborů záleží na instalovaných  

   modulech a je v rozmezí 1,0   až 3,7GB. 

 

 puš ě   instalace 

Windows / Mac OS X 

Spuštění instalace pro tyto operační systémy je velice jednoduché. Spustíte instalační aplikaci z 

prohlížeče/finder a dále budete postupovat dle návodu níže. 

Linux 

Pokud se jedná o DVD ISO soubor, je zapotřebí ho načíst jako DVD zařízení. Poté instalaci 

spustíte pomocí příkazu sh drivepath/setup, kde drivepath je cesta ke stažené instalaci. Při 

instalaci pod operačním systémem Linux je potřeba spustit instalaci jako administrátor (super user, 

většinou příkazy sudo / su).  
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Instalační aplikace Vás provede celou instalací. Jako první krok je výběr jazyku.  

Český jazyk zatím není k dispozici. Po výběru jazyku se pomocí tlačítka Next přesunete k dalšímu 

kroku. Pokud program COMSOL Multiphysics instalujete na Váš počítač poprvé, pak zvolíte první 

možnost New COMSOL 5.0 Installation (Nová instalace COMSOLu 5.0). Druhý řádek použijete v 

případě, že již program máte nainstalovaný a potřebujete doinstalovat další moduly anebo naopak 

odinstalovat moduly, které nepoužíváte. V případě, že jste například pracovali nejprve na trial 

licenci a poté jste se rozhodli zakoupit program COMSOL Multiphysics, pak není třeba znovu 

instalovat celý program. Stačí jen spustit installer a zvolit třetí řádek, pomocí kterého změníte 

licenci. Poslední možnost na níže uvedeném obrázku je odinstalování programu. Při instalaci tedy 

zvolme první možnost New COMSOL 5.0 Installation. 
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U jednouživatelské licence (CPU/NSL) se přiřazuje licenční soubor. Rozbalením roletky u textu 

License format (Formát licence) se Vám zobrazí menu, ze kterého vyberete možnost License file 

(Licenční soubor). Po vybrání této možnosti se změní řádek pod License format z Passcode na 

License file (Passcode se používá při instalaci triálové verze). Přes tlačítko Browse vyhledáte 

licenční soubor. Pokud byste si chtěli ověřit již na začátku instalace, zda-li licenční soubor 

obsahuje všechny zakoupené moduly v rámci instalované licence, pak klikněte na tlačítko Check. 

Tlačítkem Next pokračujete dál v instalaci.  

Ponecháte zaškrtnuté možnosti, instalační aplikace sama detekuje pro jakou architekturu program 

nainstalovat a tlačítkem Next pokračujete dál v instalaci. 
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V kroku Features (Vlastnosti) vybíráte jaké moduly nebo dokumentace má být nainstalována. V 

Quick selection (Rychlý výběr) máte na výběr z Full installation (Plné instalace - maximální 

možná konfigurace obsahující všechny dostupné moduly pro instalovanou licenci a ukázkové 

příklady s dokumentací), Minimal installation ( inimální instalace - obsahuje všechny dostupné 

moduly, ale bez dokumentace. Dokumentaci spolu s ukázkovými příklady lze vždy jednoduše 

přidat do programu) a  poslední možností je Custom installation (Rozšířená instalace - uživatel si 

sám vybere co bude či nebude nainstalováno). V pravé části okna zadáváte v Destination folder 

(Cílová složka) cestu kam má být program nainstalován. Tlačítkem Browse spustíte interaktivní 

nastavení cesty kam má být program uložen. Po nastavení cílové cesty se tlačítkem Next 

posunete na další krok instalace.  

 

Vysvětlivky ke značkám zobrazeným ve stromu: 

  

nenainstalováno, bude nainstalováno 

nenainstalováno, nebude nainstalováno 

nainstalováno, nebude aktualizováno 

nainstalováno, bude aktualizovano 

nainstalováno, bude odstraněno 
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V Options (Nastavení) si zvolíte zda-li chcete: 

- nechat si vytvořit spouštěcí ikonu na ploše 

- nechat si vytvořit spouštěcí ikonu ve Start Menu 

- přiřadit .mph typu souboru k programu (po dvojkliku na uložený soubor s příponou .mph se 

automaticky spustí COMSOL Multiphysics v němž se otevře model) 

- instalace DirectX, která není povinná, ale volitelná, záleží na uživateli (defaultně C  S L 

používá  pen L, který je méně výkonný než DirectX)  

- aktivovat zkontrolování možných aktualizací po instalaci programu 

- automatické aktualizace 

- pro LiveLink™ for Excel® lze při instalaci nastavit zakomponování tohoto modulu do Excelu pro 

všechny uživatele počítače 

- v případě instalace programu přes internet využitím Proxy serveru, lze nastavit host name, port 

number a uživatelské jméno s heslem. V případě nevyplnění port number, COMSOL 

automaticky použije port 443, který je základně nastaven pro HTTPS. Toto nastavení se Vám 

pouze zobrazí při instalaci přes internet 

- pokud vlastníte licenci pro moduly LiveLink™ for MATLAB®, Pro/ENGINEER® a Creo 

Parametric, pak zadejte v příslušném řádku cestu do složky, kam jsou nainstalovány přes 

tlačítko Browse  

Tlačítkem Next pokračujete dál v instalaci.  
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V kroku Install (Instalace) zkontrolujete instalované položky a tlačítkem Install spustíte instalaci. 

Nyní jste úspěšně dokončili instalaci programu COMSOL Multiphysics. Tlačítkem Finish zavřete 

instalačního průvodce. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně instalace anebo práce v programu 

COMSOL Multiphysics, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu info@humusoft.cz, velice rádi Vám 

jej zodpovíme. 

mailto:info@humusoft.cz

