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Wstęp
Ksenos tosystemdocyfrowejrejestracjiwideo(VMS)wyróżniającysięnowoczesnymi
dopracowanyminterfejsemużytkownika,niezwyklewysokąergonomiąorazstabilnościąi
skalowalnościąprzewyższającąinnesystemywswojejklasie.SystemyKsenosobsługują
zarównokameryIP(RTSPiONVIF)
jakikameryanalogowe(poprzezkartywideoComart).
Pozwalatobudowaćcentramonitoringukorzystajączesprzęturóżnychproducentówinie
martwićsięokosztyewentualnejrozbudowywprzyszłości.
Opisinstalacjiopartynainformacjachzestrony:
http://tech.ksenos.fi/linux/

Najważniejszecechysystemu
KSENOS
●
●
●
●
●
●
●
●

Dowolnailośćwidokówużytkownika
Ścianawideo
Wielopoziomowakontroladostępu
Inteligentnewyszukiwanie
Mapycyfroweobiektu
Pojedynczyiwielokanałowyimportieksportmateriału
Powiadomieniaozdarzeniach
OpcjonalnieANPRiLPR

Zakres
dokumentu
NiniejszydokumentopisujeproceduręinstalacjiikonfiguracjisystemuKsenosnasystemie
operacyjnymRedHat(CentOS)wersji6.x.
Procedura
instalacjidotyczywersjiserwerorazstacjipodglądowej.

Dobórsprzętu.
Poprawne
działaniesystemuKsenoszapewniaodpowiednidobórsprzętudorodzaju
zastosowania(serwer/stacjapodglądowa)iilościkamer.

Konfiguracjapodstawowa
Obudowa i płyta główna

Zewzględunaspecyfikęzastosowańjednązważniejszychkwestiijestwybórrodzaju
obudowy(desktop/Rack).Obudowaniedostosowanadopotrzebklientabędziesporym
utrudnieniemdlaoptymalnejeksploatacji.

Zwyboremobudowyjestbezpośredniozwiązanapłytagłówna(standardobudowy).Płyta
głównapowinnazapewniaćmożliwośćwykorzystaniaodpowiednichdoprzeznaczenia
komponentów:
● procesora(jednegolubkilku)
● pamięci
● dyskutwardego(RAIDsprzętowy)
● kartygraficznej(jednejlubkilku)
● monitora(jednegolubkilku)
● sieci1Gbps(czasamidwiekartysieciowe)

Przestrzeń dyskowa

Przestrzeńdyskowadlaprzechowywaniadanychzkamerpowinnabyćodseparowanaod
przestrzeniwykorzystywanejprzezoprogramowanie.Wymagana przestrzeń dyskowa na
system operacyjny i dane aplikacji to ok 10 GB.
Dlamałychsystemówzjednymdyskiemtwardymkoniecznejestutworzeniededykowanej
partycji,alewprzypadkuwiększychsystemównajlepiejtozrealizowaćpoprzezużycie
niewielkiegodedykowanegodyskunasystemoperacyjnyioprogramowanie.Możnadotego
celuużyćnp.dyskuSSDorozmiarachkilkudziesięciuGB,copodniesieogólnąwydajność
systemuipolepszykomfortpracy.
Rozmiarwymaganejprzestrzenidyskowejmożnaustalićzapomocąudostępnionegoprzez
firmęKsenoskalkulatora:
http://tech.ksenos.fi/calc/
Dowyliczeńtymkalkulatoremprzyjętonastępująceparametryrejestracji:
● aktywnośćrejestracji:24h/7dniwtygodniu
● jakośćobrazu:FullHD(1920x1080)
● ilośćklateknasekundę(FPS):12
● szybkośćtransmisji:4800kb/s
Dlatakich
założeńmamy:
max.ilośćkamer

przestrzeń

min.ilośćdysków

Raid

[szt]

[TB]

[szt]x[HDD]

[-]

4

1,5

1x2TB

NIE

8

3,5

1x4TB

NIE

16

6,5

2x4TB

NIE

32

12,5

4x4TB

RAID
5

Procesor i pamięć RAM

Przetwarzaniestrumieniaobrazuzkamerwymagawydajnegoprocesora.Napodstawie
doświadczeńproponujesięnastępująceparametry:
max. ilość kamer

RAM

procesor

[szt]

[GB]

[-]

4

2

i3

8

4

i3/
i5

16

8

i5/
i7

32

16

2xXeon/i7

Karta graficzna

Dlawersjiserwerwykorzystaniespecjalistycznejkartygraficznejniejestzalecane-jej
instalacjaniepodniesieergonomiipracyiwydajnościsystemuajedyniepodniesiekoszt
rozwiązaniaimożestaćsięprzyczynąproblemówprzyaktualizacjioprogramowania.

Stacja
podglądowa
Stacjapodglądowapowinnamiećniecowyższeparametrysprzętowezewzględuna:
● podglądkamer
● podglądhistoriiwideo
● przetwarzaniewideowceluzapisuwybranychfragmentów
Wydajnakartagraficznawspierającawszystkieoperacjezwiązanezprzetwarzaniem
strumienia
wideoiumożliwiającawyświetlanieobrazunawielumonitorachjestniezwykle
istotnymkomponentem.NajlepszymwyboremsąkartyfirmyNVidia dlaktórychistnieją
łatwodostępneikonfigurowalnesterownikidlasystemulinux.

Proponowanekonfiguracjesprzętowe
Mini
●
●
●
●

1-4
kamer
HDD2TBdysk2,5”
procesori3/i5
RAM4GB

Mały
●
●
●
●

4-8
kamer
HDD6TBdysk3,5”
procesori3/i5
RAM4GB

Średni
●
●
●
●

8-16kamer
HDD2x6TBdysk3,5”
procesori5/i7
RAM8GB

Duży
●
●
●
●

16-40kamer
HDD4x6TBdysk3,5”(raid
5)
procesor:2xXeon/i7
RAM16GB

Instalacjasystemuoperacyjnego
Pobranieobrazuinstalacyjnego
WchwiliobecnejwspieranyjestsystemCentOSv.6.8.wwersji64bit.
Obrazinstalacyjnynależypobraćzjednegozmirrorówudostępniającychoprogramowanie:
http://isoredirect.centos.org/centos/6/isos/x86_64/
NależywybraćplikCentOS-6.8-x86_64-bin-netinstall.iso
WprzypadkugdymamyproblemzłączemInternetowym
CentOS-6.8-x86_64-bin-DVD1.iso
lub

CentOS-6.8-x86_64-LiveCD.iso
Wersja LiveCDjestprostszawinstalacji,alezwiększąilościąoprogramowaniaużytkownika
(coniemusibyćkorzystne)iprzede
wszystkimp
 odczas instalacji nie wspiera systemu
plików XFS.
PrzyinstalacjizobrazuDVD1.isowybieramywersję“m
 inimal desktop”(koniecznedla
stacjipodglądowej).Dlaserweramożnawybrać“minimal”,alenawypadekprzyszłego
wykorzystaniasystemujakostacjipodglądowejlepiejjestrównieżwykorzystaćwersję
“minimaldesktop”.
UWAGA!!!:
Przyinstalacjinależypamiętaćabywybrać:
● językpolski
● partycjonowaniesamodzielne
● konfigurację sieci - należy włączyć sieć przy starcie
UWAGA!!!:Należydodaćużytkownikaksenos.

Instalacja

Pomijamytestowaniemediuminstalacyjnego.

Wybieramyjęzykinstalacji

Klawiatura(polskaprogramisty)

Źródłoinstalacji-sieć

Konfiguracjasieci

Adresźródłainstalacji

Początekinstalacjiwtrybiegraficznym

Konfiguracjasieci

Partycjonowanie
Stacja
podglądowa
Punkt montowania

Rozmiar [GB]

Typ

Opis

/

10-20

ext4

system operacyjny i aplikacje

swap

2

swap

przestrzeń wymiany

/home

10-100*

ext4

katalog domowy

/var/lib/ksenos

100

ext4

baza danych

/var/lib/ksenos/capture/e

*

xfs

przestrzeń na dane z kamer

*-całydysk(lubresztaprzestrzeninadysku)

Serwer
Punkt montowania

Rozmiar [GB]

Typ

Opis

/

10-20

ext4

system operacyjny i aplikacje

swap

2

swap

przestrzeń wymiany

/var/lib/ksenos

10

ext4

konfiguracja

/var/lib/ksenos/capture/e

100*

ext4

baza danych

/var/lib/ksenos/capture/e

*

xfs

przestrzeń na dane z kamer

Pierwsze
uruchomienie

InstalacjaoprogramowaniaKsenosikonfiguracja
Serwer
Skryptinstalacyjnymożnapobraćspodadresu:
http://www.giga.com.pl/firma/ksenos/ksenos-install-daemon.sh
Możnado
tegoużyćpolecenia:
# wget http://www.giga.com.pl/firma/ksenos/ksenos-install-daemon.sh

UWAGA!!!:
Przeddalsząinstalacjąnależyupewnićsię,żewsystemieistniejeużytkownikk
 senos.
Skrypturuchamiasięzpoziomuuprawnieńużytkownikaroot.
# su # chmod a+x 
ksenos*.sh
# ./ksenos-install-daemon.sh

#!/bin/sh
# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #
# Zakladam, 
ze 
w 
systemie 
istnieje uzytkownik  #
#      ksenos                                  #
# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #
# Instalacja 
repozytorium 
Ksenos
rpm -Uvh
http://packages.ksenos.fi/centos/6/x86_64/ksenos-release-0.1-3.noarch.rpm
# Instalacja 
Ksenos
yum -y install 
ksenos-daemon
# Uprawnienia 
dla 
uzytkownika 
ksenos
chown -R ksenos:ksenos 
/var/lib/ksenos
yum -y update
rpm --import 
http://elrepo.org/RPM-GPG-KEY-elrepo.org
rpm -Uvh http://elrepo.org/elrepo-release-6-6.el6.elrepo.noarch.rpm
yum -y install 
nano 
ntpdate 
ntp 
openssh-clients parted smartmontools
# Instalacja 
webadmin
wget --no-check-certificate
https://share.ksenos.fi/webmin-ksenos-1.820-1.noarch.rpm
yum -y localinstall 
webmin-ksenos-1.820-1.noarch.rpm
chkconfig 
webmin 
off
sed -i "s/^# 
chkconfig: 
235 
99 
10$/# chkconfig: 235 84 10/g" /etc/init.d/webmin
chkconfig 
webmin 
on

# Wylaczenie 
raportowania 
bledow 
do CentOS
chkconfig 
abrtd 
off
# Wylaczenie 
firewall
chkconfig 
iptables 
off
# Wylaczenie 
kdump
chkconfig 
kdump 
off
# konfiguracja 
masymalnej 
ilosci 
polaczen
echo "ksenos 
soft 
nofile 
10000" 
> /etc/security/limits.conf
echo "ksenos 
hard 
nofile 
10000" 
> /etc/security/limits.conf

Stacja
podglądowa
Skryptinstalacyjnymożnapobraćspodadresu:
http://www.giga.com.pl/firma/ksenos/ksenos-install-gui.sh
Możnado
tegoużyćpolecenia:
# wget http://www.giga.com.pl/firma/ksenos/ksenos-install-gui.sh

UWAGA!!!:
Przeddalsząinstalacjąnależyupewnićsię,żewsystemieistniejeużytkownikk
 senos.
Skrypturuchamiasięzpoziomuuprawnieńużytkownikaroot.
# su # chmod a+x 
ksenos*.sh
# ./ksenos-install-gui.sh

#!/bin/sh
# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #
# Zakladam, 
ze 
w 
systemie 
istnieje uzytkownik  #
#      ksenos                                  #
# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #
# Instalacja 
repozytorium 
Ksenos
rpm -Uvh
http://packages.ksenos.fi/centos/6/x86_64/ksenos-release-0.1-3.noarch.rpm
# Instalacja 
Ksenos
yum -y install 
ksenos-gui 
ksenos-gallery
# Uprawnienia 
dla 
uzytkownika 
ksenos
chown -R ksenos:ksenos 
/var/lib/ksenos/capture
yum -y update
rpm --import 
http://elrepo.org/RPM-GPG-KEY-elrepo.org
rpm -Uvh http://elrepo.org/elrepo-release-6-6.el6.elrepo.noarch.rpm
rpm -Uvh
http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -Uvh
http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el6/x86_64/nux-dextop-release-0-2.el6.nux.no
arch.rpm
yum -y install 
kmod-joydev 
nano 
gedit evince eog vlc gnome-system-monitor

# Instalacja 
driverow 
nvidia
# --- # yum 
-y 
install 
nvidia-detect && yum -y install $(nvidia-detect)
# Automatyczne 
logowanie
echo "AutomaticLoginEnable=true" 
>> /etc/gdm/custom.conf
echo "AutomaticLogin=ksenos" 
>> 
/etc/gdm/custom.conf
# Wylaczenie 
raportowania 
bledow 
do CentOS
chkconfig 
abrtd 
off
# Wylaczenie 
firewall
chkconfig 
iptables 
off
#(kdump is 
for 
creating 
crash 
dump from kernel crashes)
chkconfig 
kdump 
off
# konfiguracja 
masymalnej 
ilosci 
polaczen
echo "ksenos 
soft 
nofile 
10000" 
>> /etc/security/limits.conf
echo "ksenos 
hard 
nofile 
10000" 
>> /etc/security/limits.conf
# konfiguracja 
desktop
su - ksenos
#(Removes 
computer, 
home 
and 
trash icons from desktop)
gconftool-2 
--type 
boolean 
--set 
/apps/nautilus/desktop/computer_icon_visible
"false"
gconftool-2 
--type 
boolean 
--set 
/apps/nautilus/desktop/home_icon_visible "false"
gconftool-2 
--type 
boolean 
--set 
/apps/nautilus/desktop/trash_icon_visible
"false"
#(Use browser 
style 
view 
on 
file 
explorer)
gconftool-2 
--type 
boolean 
--set 
/apps/nautilus/preferences/always_use_browser
"true"
#(Disable 
system 
hibernate 
and 
suspend)
gconftool-2 
--type 
boolean 
--set 
/apps/gnome-power-manager/can_hibernate "false"
gconftool-2 
--type 
boolean 
--set 
/apps/gnome-power-manager/can_suspend "false"
#(Disable 
screensaver 
and 
locking)
gconftool-2 
--type 
boolean 
--set 
/apps/gnome-screensaver/lock_enabled "false"
gconftool-2 
--type 
boolean 
--set 
/apps/gnome-screensaver/idle_activation_enabled
"false"
#(Disable 
monitor 
and 
computer 
sleep)
gconftool-2 
--type 
string 
--set
/apps/gnome-power-manager/timeout/sleep_computer_ac "0"
gconftool-2 
--type 
string 
--set
/apps/gnome-power-manager/timeout/sleep_display_ac "0"
#(Set solid 
black 
background)
gconftool-2 
--type 
string 
--set 
/desktop/gnome/background/color_shading_type
"solid"
gconftool-2 
--type 
string 
--set 
/desktop/gnome/background/picture_filename ""
gconftool-2 
--type 
string 
--set 
/desktop/gnome/background/picture_options "none"
gconftool-2 
--type 
string 
--set 
/desktop/gnome/background/primary_color "#000000"
exit

Instalacjasterownikówkarty
graficznej
WprzypadkugdykomputerwyposażonyjestwkartęgraficznąfirmyNVidianależy
odkomentowaćodpowiedniwersskryptu;
# --- # yum 
-y 
install 
nvidia-detect && yum -y install $(nvidia-detect)

Lubpoinstalacjiskryptuwydaćpolecenie:
# yum -y install 
nvidia-detect 
&& yum -y install $(nvidia-detect)

