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Wstęp 
Ksenos to system do cyfrowej rejestracji wideo (VMS) wyróżniający się nowoczesnym i 
dopracowanym interfejsem użytkownika, niezwykle wysoką ergonomią oraz stabilnością i 
skalowalnością przewyższającą inne systemy w swojej klasie. Systemy Ksenos obsługują 
zarówno kamery IP (RTSP i ONVIF) jak i kamery analogowe (poprzez karty wideo Comart). 
Pozwala to budować centra monitoringu korzystając ze sprzętu różnych producentów i nie 
martwić się o koszty ewentualnej rozbudowy w przyszłości. 
 
Opis instalacji oparty na informacjach ze strony: 

http://tech.ksenos.fi/linux/ 
 

Najważniejsze cechy systemu KSENOS 
● Dowolna ilość widoków użytkownika 
● Ściana wideo 
● Wielopoziomowa kontrola dostępu 
● Inteligentne wyszukiwanie 
● Mapy cyfrowe obiektu 
● Pojedynczy i wielokanałowy import i eksport materiału 
● Powiadomienia o zdarzeniach 
● Opcjonalnie ANPR i LPR 

Zakres dokumentu 
Niniejszy dokument opisuje procedurę instalacji i konfiguracji systemu Ksenos na systemie 
operacyjnym RedHat (CentOS) wersji 6.x.  
 
Procedura instalacji dotyczy wersji serwer oraz stacji podglądowej. 

Dobór sprzętu. 
Poprawne działanie systemu Ksenos zapewnia odpowiedni dobór sprzętu do rodzaju 
zastosowania (serwer / stacja podglądowa) i ilości kamer. 
 

Konfiguracja podstawowa 

Obudowa i płyta główna 
Ze względu na specyfikę zastosowań jedną z ważniejszych kwestii jest wybór rodzaju 
obudowy (desktop/Rack). Obudowa niedostosowana do potrzeb klienta będzie sporym 
utrudnieniem dla optymalnej eksploatacji.  

http://tech.ksenos.fi/linux/


 
Z wyborem obudowy jest bezpośrednio związana płyta główna (standard obudowy). Płyta 
główna powinna zapewniać możliwość wykorzystania odpowiednich do przeznaczenia 
komponentów: 

● procesora (jednego lub kilku) 
● pamięci 
● dysku twardego (RAID sprzętowy) 
● karty graficznej (jednej lub kilku) 
● monitora (jednego lub kilku) 
● sieci 1Gbps (czasami dwie karty sieciowe) 

 

Przestrzeń dyskowa 
Przestrzeń dyskowa dla przechowywania danych z kamer powinna być odseparowana od 
przestrzeni wykorzystywanej przez oprogramowanie. Wymagana przestrzeń dyskowa na 
system operacyjny i dane aplikacji to ok 10 GB.  
 
Dla małych systemów z jednym dyskiem twardym konieczne jest utworzenie dedykowanej 
partycji, ale w przypadku większych systemów najlepiej to zrealizować poprzez użycie 
niewielkiego dedykowanego dysku na system operacyjny i oprogramowanie. Można do tego 
celu użyć np. dysku SSD o rozmiarach kilkudziesięciu GB, co podniesie ogólną wydajność 
systemu i polepszy komfort pracy. 
 
Rozmiar wymaganej przestrzeni dyskowej można ustalić za pomocą udostępnionego przez 
firmę Ksenos kalkulatora: 

http://tech.ksenos.fi/calc/ 
 
Do wyliczeń tym kalkulatorem przyjęto następujące parametry rejestracji: 

● aktywność rejestracji: 24 h / 7 dni w tygodniu 
● jakość obrazu: FullHD (1920x1080) 
● ilość klatek na sekundę (FPS): 12  
● szybkość transmisji: 4800 kb/s 

 
Dla takich założeń mamy: 
 

max. ilość kamer przestrzeń min. ilość dysków Raid 

[szt] [TB] [szt] x [HDD] [-] 

4 1,5 1 x 2TB NIE 

8 3,5 1 x 4TB NIE 

16 6,5 2 x 4TB NIE 

32 12,5 4 x 4TB RAID 5 

http://tech.ksenos.fi/calc/


 

Procesor i pamięć RAM 
Przetwarzanie strumienia obrazu z kamer wymaga wydajnego procesora. Na podstawie 
doświadczeń proponuje się następujące parametry: 
 

max. ilość kamer RAM procesor 

[szt] [GB] [-] 

4 2 i3 

8 4 i3 / i5 

16 8 i5 / i7 

32 16 2 x Xeon / i7 

 

Karta graficzna 
Dla wersji serwer wykorzystanie specjalistycznej karty graficznej nie jest zalecane - jej 
instalacja nie podniesie ergonomii pracy i wydajności systemu a jedynie podniesie koszt 
rozwiązania i może stać się przyczyną problemów przy aktualizacji oprogramowania. 

Stacja podglądowa 
Stacja podglądowa powinna mieć nieco wyższe parametry sprzętowe ze względu na: 

● podgląd kamer 
● podgląd historii wideo 
● przetwarzanie wideo w celu zapisu wybranych fragmentów 

 
Wydajna karta graficzna wspierająca wszystkie operacje związane z przetwarzaniem 
strumienia wideo i umożliwiająca wyświetlanie obrazu na wielu monitorach jest niezwykle 
istotnym komponentem. Najlepszym wyborem są karty firmy NVidia dla których istnieją 
łatwo dostępne i konfigurowalne sterowniki dla systemu linux. 

Proponowane konfiguracje sprzętowe 

Mini 
● 1-4 kamer 
● HDD 2 TB dysk 2,5” 
● procesor i3 / i5 
● RAM 4GB 



 

Mały 
● 4-8 kamer 
● HDD 6 TB dysk 3,5” 
● procesor i3 / i5 
● RAM 4GB 

 

Średni 
● 8-16 kamer 
● HDD 2 x 6 TB dysk 3,5” 
● procesor i5 / i7 
● RAM 8GB 

 
 

Duży 
● 16-40 kamer 
● HDD 4 x 6 TB dysk 3,5” (raid 5) 
● procesor: 2 x Xeon / i7 
● RAM 16GB 

 
 

Instalacja systemu operacyjnego 
 

Pobranie obrazu instalacyjnego 
 
W chwili obecnej wspierany jest system CentOS v. 6.8. w wersji 64 bit. 
 
Obraz instalacyjny należy pobrać z jednego z mirrorów udostępniających oprogramowanie: 

http://isoredirect.centos.org/centos/6/isos/x86_64/ 
 

Należy wybrać plik CentOS-6.8-x86_64-bin-netinstall.iso 
 
W przypadku gdy mamy problem z łączem Internetowym 

CentOS-6.8-x86_64-bin-DVD1.iso 
lub  

http://isoredirect.centos.org/centos/6/isos/x86_64/


CentOS-6.8-x86_64-LiveCD.iso  
 
Wersja LiveCD jest prostsza w instalacji, ale z większą ilością oprogramowania użytkownika 
(co nie musi być korzystne) i przede wszystkim podczas instalacji nie wspiera systemu 
plików XFS. 
 
Przy instalacji z obrazu DVD1.iso wybieramy wersję “minimal desktop” (konieczne dla 
stacji podglądowej). Dla serwera można wybrać “minimal”, ale na wypadek przyszłego 
wykorzystania systemu jako stacji podglądowej lepiej jest również wykorzystać wersję 
“minimal desktop”. 
 
UWAGA!!!:  
 
Przy instalacji należy pamiętać aby wybrać: 

● język polski 
● partycjonowanie samodzielne 
● konfigurację sieci - należy włączyć sieć przy starcie 

 
UWAGA!!!: Należy dodać użytkownika ksenos. 
 

Instalacja 

 



Pomijamy testowanie medium instalacyjnego. 

 
Wybieramy język instalacji 

 
 
  



Klawiatura (polska programisty) 

 
Źródło instalacji - sieć 

 
 
  



Konfiguracja sieci 

 
Adres źródła instalacji 

 
 
  



Początek instalacji w trybie graficznym 

 
 

 

 



Konfiguracja sieci 

 

 

 
 



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 

 
* - cały dysk (lub reszta przestrzeni na dysku) 
 

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 

 

 

 



 

 

 



Instalacja oprogramowania Ksenos i konfiguracja 

Serwer 
Skrypt instalacyjny można pobrać spod adresu: 

http://www.giga.com.pl/firma/ksenos/ksenos-install-daemon.sh 
 
Można do tego użyć polecenia: 
# wget http://www.giga.com.pl/firma/ksenos/ksenos-install-daemon.sh 

 
 
UWAGA!!!: 
Przed dalszą instalacją należy upewnić się, że w systemie istnieje użytkownik ksenos. 
 
Skrypt uruchamia się z poziomu uprawnień użytkownika root. 
 
# 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 
 

  

http://www.giga.com.pl/firma/ksenos/ksenos-install-daemon.sh/@@download/file/ksenos-install-daemon.sh


# 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 
Skrypt instalacyjny można pobrać spod adresu: 

http://www.giga.com.pl/firma/ksenos/ksenos-install-gui.sh 
 
Można do tego użyć polecenia: 
# wget http://www.giga.com.pl/firma/ksenos/ksenos-install-gui.sh 

 
UWAGA!!!: 
Przed dalszą instalacją należy upewnić się, że w systemie istnieje użytkownik ksenos. 
 
Skrypt uruchamia się z poziomu uprawnień użytkownika root. 
 
# 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  

http://www.giga.com.pl/firma/ksenos/ksenos-install-gui.sh/@@download/file/ksenos-install-gui.sh


 

# 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 

 

 
 

Instalacja sterowników karty graficznej 
W przypadku gdy komputer wyposażony jest w kartę graficzną firmy NVidia należy 
odkomentować odpowiedni wers skryptu; 
 

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



 

 

Lub po instalacji skryptu wydać polecenie: 
 
# yum -y install nvidia-detect && yum -y install $(nvidia-detect) 

 
 


