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Instalacja krok po kroku
1) Włóż płytę z napisem Firebird do napędu:
a) Po chwili na ekranie komputera pojawi się okno z wyświetloną zawartością płyty (jeśli po włożeniu płyty z napisem
Firebird nie pojawia się żadne okno to należy kliknąć na
pulpicie ikonkę Mój komputer wybrać Stacja dysków DVD).
Należy wybrać plik o nazwie Firebird-2.5.5_Win32.exe
(uwaga: numer programu może się nieznacznie różnić od
podanego).
b) Po uruchomieniu pliku instalacyjnego zostaniemy poproszeni
o wybór języka instalacji (w większości wersji jest dostępny
język polski). Następnie należy przechodzić kolejne okna
instalacji naciskając przycisk Dalej (uwaga: lepiej samemu
nie zmieniać domyślnych ustawień programu Firebird,
szczególnie lokalizacji plików). Wyjątek stanowi ostatnie
okno instalatora widoczne po prawej. Należy sprawdzić czy
opcje są zaznaczone tak jak na rysunku i kliknąć Zakończ.
c) W ten sposób zakończyliśmy instalację programu Firebird.
2) Po zakończeniu instalacji bazy danych Firebird włóż płytę z napisem Soft-Projekt GeoStar do napędu (uwaga: klucz
licencji (fioletowy Pendrive) należy włożyć do wolnego złącza USB dopiero po zakończeniu instalacji sterownika):
a) Po chwili na ekranie komputera pojawi się okno z wyświetloną zawartością płyty (jeśli po włożeniu płyty z napisem
Soft-Projekt GeoStar nie pojawia się żadne okno to należy kliknąć na pulpicie ikonkę Mój komputer/(Ten komputer)
wybrać Stacja dysków DVD).
b) Wybieramy folder Klucz hasp (Hasp key driver), a następnie folder z nazwą zainstalowanego na komputerze Windowsa
(np.: Windows 10) i uruchamiamy plik instalacyjny HASPUserSetup.
c) W kolejnych oknach instalatora klikamy Dalej (Next) nie zmieniając domyślnych ustawień instalatora, aż do końca
instalacji.
d) Wkładamy klucz licencji (fioletowy Pendrive) do wolnego złącza USB. Jeśli sterownik do klucza jest zainstalowany
poprawnie to diodka na kluczu po chwili powinna się świecić światłem ciągłym, a nie migającym.
3) Po zakończeniu instalacji sterowników klucza licencji należy włożyć płytę z napisem Soft-Projekt GeoStar do napędu
(chyba, że została już wcześniej włożona podczas instalowania sterownika klucza):
a) Po chwili na ekranie komputera pojawi się okno z wyświetloną zawartością płyty (jeśli po włożeniu płyty z napisem
Soft-Projekt GeoStar nie pojawia się żadne okno to należy kliknąć na pulpicie ikonkę Mój komputer/(Ten komputer)
wybrać Stacja dysków DVD).
b) Wybieramy folder o nazwie GeoStar, a w nim plik o nazwie GeoStar.exe (uwaga: plik w nazwie może mieć dopisek
oznaczający wersję programu).
c) Zalecane jest pozostawienie domyślnych ustawień instalatora (w tym lokalizacji programu w folderze C:\Program Files
(x86)\), ponieważ ułatwia to późniejsze aktualizacje programu, bądź jego zamianę na wyższą wersję.
4) Po zakończeniu instalacji uruchamiamy program GeoStar:
a) Pojawi się okno widoczne poniżej w którym należy usunąć domyślnie wstawiony tekst i wpisać: Nazwę użytkownika –
nazwa Państwa firmy, email rejestracyjny – Państwa email, adres – adres Państwa firmy. Następnie należy kliknąć OK.

Pakiet zaprojektowany został jako 32-bitowa aplikacja do pracy w środowisku Windows Vista, Windows7/8/10 (32 lub 64 bity)
Konfiguracja minimalna:
1. Komputer 4 GB MB RAM, wolne miejsce na dysku twardym >20 GB, CD-ROM.
2. Monitor 19"(zalecana 24”) Tryb pracy - minimalna rozdzielczość 1280 x 800 zalecana 1920 x 1200 lub 1920 x 1024
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b) Następnie pojawią się okna z komunikatami, które należy potwierdzać przyciskiem OK. W oknie wyboru języka należy
wybrać polski.
c) W oknie Konfigurowanie pakietów GeoStar należy z listy Konfiguracja początkowa wybrać opcję Prosta: szybka
uproszczona dla niedoświadczonych i kliknąć OK.

d) W oknie Tworzenie profilu GeoStar zalecane jest pozostawienie opcji domyślnych widocznych na poniższym rys. i
potwierdzenie przyciskiem OK (uwaga: inne ustawienia przeznaczone są dla zaawansowanych użytkowników).

e) Następne okna potwierdzamy klikając OK. W oknie Logowanie wpisujemy użytkownik: GSI, hasło: gs13. W wersjach
dla złóż i hydro wpisujemy użytkownik: GS, hasło: gs13.

f) Kolejne okna potwierdzamy klikając OK. Pojawi się okno Nowy temat w którym podane będą parametry tematu
testowego tworzonego automatycznie przez bazę danych. Nie należy nic w tym oknie zmieniać, a tylko kliknąć przycisk
OK znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.
g) Pojawi się informacja Wybrano temat Test, klikamy OK. Następnie pojawi się okno Tematy w którym można zarządzać
tematami bazy danych (dobrze się z nim zapoznać w przyszłości), jednak na obecnym etapie wystarczy wybrać przycisk
Wyjście.
h) Instalacja i konfigurowanie programu GeoStar została zakończona! Informacje dotyczące obsługi programu znajdują się
w oddzielnej instrukcji, która powinna znajdować się w przesłanej paczce.
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