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Minden egyes Geovision videomegfigyelő rendszerhez mellékelt telepítői CD tartalmazza a GV rendszerek
használatához szükséges összes programot. Hét ilyen alkalmazással találkozhatunk, úgymint Main System,
vagyis főprogram, Remote View, telefonos és internetes elérésű kliens program, IP Multicast, LAN hálózatos
kliens program, GeoCenter, IP címes távfelügyeleti program, Register Dynamic IP, hálózati segéd program,
Remote Playback, kliens program a rögzített felvételek IP-s elérésére és PDA Viewer, ami
tenyérszámítógépekre fejlesztett kliens program. A főprogramot és a Register Dynamic IP programot kell a
szerver számítógépre telepíteni, arra amelyikbe installáltuk a digitalizáló kártyát és csatlakoztattuk a
kamerák képeit. A többi programot azokra a távoli számítógépekre szükséges feltelepíteni, ahonnan el
szeretnénk érni a GV szerver gép szolgáltatásait.

E fejezet a Main System, tehát a főprogram telepítési lépéseit mutatja be, a többi program telepítésével és
szolgáltatásaival a további fejezetek foglalkoznak.
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2.1 Main System – Fő program – telepítése
A szoftver telepítése előtt fontos, hogy meggyőződjünk a hardver elemek – digitalizáló kártya,
Real Time kártya – megfelelő telepítéséről, mert csak ezek megléte esetén lesz sikeres a
program installálása. A hardver elemek helyes installálása az 1. fejezetben található.
1. Helyezd be a csomagban található telepítő lemezt a számítógép CD-ROM meghajtójába és
indíts el a főkönyvtárban található Setup.exe fájlt.
2. Válaszd ki a telepíteni kívánt alkalmazást, jelen esetben Geovision Main System és klikkelj a
[Next] gombra.

3. Válaszd ki a telepíteni kívánt kártya típusát (a dobozon található címke alapján) és klikkelj a
[Next] gombra.

4. A GV250, GV-600 és GV-800 telepítésekor egy következő ablakban a V2-es verziót kell
választani, majd a [Next] gombbal továbblépni.
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5. Ebben az ablakban a megfelelő videojel szabványt választhatjuk ki. Ez országonként eltérő,
Magyarország esetében a középső, PAL szabvány használatos.

6. A <Destination Directory> ablak alatt található a telepítő program által felajánlott könyvtár,
ahová a rendszerfájlok másolása fog történni. A {Browse} gombra kattintva jelölhetünk ki
másik könyvtárat erre a feladatra. Miután az általunk is jónak vélt elérési út szerepel a
rendszer könyvtáraként, úgy rá klikkelve a {Next} gombra léphetünk tovább.

14

2. Fejezet Szoftver telepítése

7. Ennél az ablaknál a programlistában szereplő nevet adhatjuk meg a számítógép számára. A
gyári felajánlást érdemes megtartani, így csak a {Next} gombra kell kattintanunk.

A telepítés végén még egy vagy két ablakban – operációs rendszer függő – kiírhat
egyéb információkat a program, ezekre minden esetben vagy a {Yes} vagy az
{Ok} gombot kell megnyomni. Végezetül a számítógépet újraindítva – erre is
rákérdez a program – kezdhetjük az ismerkedést a GV rendszerével.
Az első indításkor a program egy azonosítót (ID) és egy jelszót (Password)
fog kérni – a jelszót meg kell ismételni – ami rendszergazdai szintű belépésre
jogosít, tehát ezzel teljes hozzáférést kapunk a programon belül az összes
menüponthoz. A felhasználónevet és jelszót természetesen mi választjuk meg.

2.2 Main System – Fő program – eltávolítása a számítógépről
A Geovision megfigyelő- és rögzítő szoftver eltávolításához a Programok menüben kiválasztva az
ikont

végezhetjük el a teljes program törlését a számítógép merevlemezéről. A már mentett

videó fájlok ezzel a funkcióval nem fognak elveszni, csupán a rendszerfájlok és a hozzá
kapcsolódó könyvtárszerkezetek törlődnek.

15

