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I. System Ubuntu (TM)

1. Instalacja pakietu MONO i aplikacji Kalipso na Terminalu Mobilnym

1.1. Uruchamiamy Terminal Mobilny (TM) na koncie Administratora (root).

1.2. Zaczynamy od konfiguracji połączenia sieciowego na Terminalu Mobilnym
(TM) zgodnie z ustawieniami sieci lokalnej i podłączamy go do internetu.

1.3. Kopiujemy na TM na PULPIT katalog/pliki do instalacji pakietu Kalipso –
wywiady środowiskowe.

1.4. Po kliknięciu w PANEL GŁÓWNY pojawi się wyszukiwarka w której szukamy
aplikacji „terminal”. Za jej pomocą będziemy instalować w pierwszej kolejności
pakiet MONO niezbędny do uruchomiania aplikacji Kalipso. W dalszym kroku
nastąpi instalacja aplikacji do obsługi wywiadów środowiskowych.
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1.5. Uruchamiamy terminal:

1.6. Proszę wpisać w terminalu następujące komendy, aby wejść do katalogu w
którym znajdują się pliki instalacyjne (po każdej komendzie wciskamy ENTER):

a)  Jeśli  chcesz  się  dowiedzieć  gdzie  się  znajdujesz  i  do  jakich  katalogów
możesz przejeść wpisz komendę: ls 

b) Załóżmy że na pulpicie jest katalog (folder) Kalipso i chcesz wejść do niego.
W tym celu przechodzimy do katalogu na pulpicie komendą: cd Kalipso

c) Po wejściu do katalogu Kalipso znajdziemy pliki do zainstalowania:

- instllMono.sh – pakiet niezbędny do uruchomienia aplikacji 
- klipso_1.0.0-2_amd64.deb (architektura 64bit)
- klipso_1.0.0-2_i386_sqlite32.deb (architektura 32bit)
- KlipsoSetup.exe – wersja pod system operacyjny Windows

1.7.  Zaczynamy  od  instalowania  pakietu  MONO  –  dostarczonego  przez
producenta firmę INFO-R. 

Komenda do zainstalowania pliku *.sh

sh installMono.sh
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W dalszym kroku należy podać hasło dla Administratora po czym następuje
instalacja pakietu MONO (może to potrwać kilka minut).

1.8. Instalujemy aplikację Kalipso – wywiady środowiskowe.

W terminalu wpisujemy komendę do instalacji pliku *.deb
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sudo dpkg -i kalipso_1.0.0-2_amd64.deb  (ta wersja pliku jest przeznaczona
dla TM)

a)  Jeżeli  pojawi  się  błąd  podczas  instalacji:  „żądana  operacja  wymaga
uprawnień administratora”

W takiej sytuacji należy uruchomić terminal jako root.

Wpisujemy  komendę  w  terminalu  która  uruchomi  nowy  terminal  z
uprawnieniami root’a:

sudo gnome-terminal
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b) Instalacja pakietu w terminalu (root)  dpkg -i kalipso_1.0.0-2_amd64.deb
przebiega bez problemu i kończy się zainstalowaniem aplikacji Kalipso:

1.9.  Ponownie  uruchamiamy  PANEL  GŁÓWNY  i  w  wyszukiwarce  wpisujemy
„kalipso”  -  powinna  się  pojawić  ikona  aplikacji  Kalipso  –  wywiady
środowiskowe.

1.10. Po jej wybraniu uruchamia się aplikacja:
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1.11.  Po  instalacji  Kalipso  tworzy  się  baza  danych  kalipso.db dla
wprowadzonych / przesłanych wywiadów środowiskowych którą znajdziemy w
następującej lokalizacji:

/var/lib/INFO-R/Kalipso/kalipso.db 

2. Konfiguracja Kalipso – wywiady środowiskowe do współpracy z SD
Helios – pomoc społeczna

2.1.Plik konfiguracyjny KalipsoConfiguration.xml   

Plik ten znajdziemy w lokalizacji:

/usr/share/INFO-R/Kalipso

a) Aby zmodyfikować plik xml potrzebny nam będzie edytor plików xml/txt.
W tym celu niezbędna będzie instalacja narzędzia/programu do edycji plików 
xml. 

b) Uruchamiamy terminal i wpisujemy komendę

sudo software-center
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Następnie podajemy hasło Administratora. 

c) Pojawia się okno Centrum oprogramowania Ubuntu. Za jego pomocą 
będziemy instalować dodatkowe narzędzie do edycji plików xml.

d) W wyszukiwarce z prawej strony wpisujemy nazwę programu np.: Leafpad

e) Instalujemy program Leafpad – prosty edytor tekstu

2.2. Modyfikacja pliku konfiguracyjnego KalipsoConfiguration.xml

a)  Klikamy  lewym  klawiszem  myszy  na  plik  KalipsoConfiguration.xml   i
wybieramy „Otwórz za pomocą Leafpad”
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b) Plik KalipsoConfiguration.xml zostanie otwarty w edytorze:

c) Zapis  localhost należy zastąpić adresem IP komputera na którym znajduje
się zainstalowany pakiet Empatii.

d) Wprowadzony  port musi być zgodny z portem ustawionym na  Empatia -
obsługa terminali mobilnych. 
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e)  W  wypadku  wystąpienia  błędu  podczas  synchronizacji  należy  sprawdzić
poprawność ścieżki  do usługi  webService:  terminal  id musi  zaczynać się od
słowa Kalipso np.: <TerminalId>Kalipso_1</TerminalId>.

W  przypadku  większej  ilości  TM  nazwa  kolejnego  urządzenia  będzie 
<TerminalId>Kalipso_2</TerminalId> itd. 

f) Zamykamy plik i zapisujemy wprowadzone zmiany.

g) Przykładowy plik po wprowadzonych zmianach:
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II. System Windows

1. Instalacja Kalipso – wywiady środowiskowe

1.1. Uruchamiamy plik KalipsoSetup.exe 

a) Zaczynamy instalację programu w wybranej (domyślnej) lokalizacji i klikamy
„Dalej” (ścieżka w razie potrzeby może zostać zmodyfikowana na np.: katalog
Program Files - w zależności w jakiej lokalizacji są inne programy INFO-R )

b) Zaznaczamy opcję „Utwórz skrót na pulpicie” i klikamy  „Dalej”
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c) W kolejnym oknie wybieramy „Instaluj”

d) Po zakończonej instalacji wybieramy przycisk „Zakończ”
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1.2.  Po  instalacji  Kalipso  tworzy  się  baza  danych  kalipso.db dla
wprowadzonych/przesłanych  wywiadów środowiskowych  którą  znajdziemy  w
następującej lokalizacji:

2. Konfiguracja Kalipso – wywiady środowiskowe do współpracy z SD
Helios – pomoc społeczna

2.1.Plik konfiguracyjny KalipsoConfiguration.xml   

Plik ten znajdziemy w lokalizacji:

2.2. Modyfikacja pliku konfiguracyjnego KalipsoConfiguration.xml

a) Nadajemy pełne prawa dla konkretnych użytkowników do katalogu Kalipso 
klikając w niego lewym klawiszem myszy i z menu wybieramy „Właściwości”. 
Na zakładce „Zabezpieczenia” edytujemy prawa dla poszczególnych 
użytkowników systemu Windows, nadając im pełne prawa dostępu.
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b)  Klikamy  lewym  klawiszem  myszy  na  plik  KalipsoConfiguration.xml   i
wybieramy „Otwórz za pomocą Notatnik”
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c) Plik KalipsoConfiguration.xml zostanie otwarty w Notatniku:

d) Zapis  localhost należy zastąpić adresem IP komputera na którym znajduje
się zainstalowany pakiet Empatii.

e) Wprowadzony  port musi być zgodny z portem ustawionym na  Empatia -
obsługa terminali mobilnych. 
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f)  W  wypadku  wystąpienia  błędu  podczas  synchronizacji  należy  sprawdzić
poprawność ścieżki  do usługi  webService:  terminal  id musi  zaczynać się od
słowa Kalipso np.: <TerminalId>Kalipso_1</TerminalId>

W  przypadku  większej  ilości  TM  nazwa  kolejnego  urządzenia  będzie 
<TerminalId>Kalipso_2</TerminalId> itd. 

g) Zamykamy plik i zapisujemy wprowadzone zmiany.

h) Przykładowy plik po wprowadzonych zmianach:
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