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1. Οδηγίες εγκατάστασης προγράμματος SCADA Pro 20

Κατεβάστε την εφαρμογή SCADA Pro 20 και κάντε διπλό κλικ πάνω στο αρχείο
ScadaPro20Setup.exe.

Επιλέξτε τη γλώσσα εγκατάστασης και αμέσως θα ξεκινήσει η εκτέλεση ενός αυτόματου
οδηγού ο οποίος θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε στην εγκατάσταση του προγράμματος.
(Σχήμα 2)

Σχήμα 2

Μόλις ο οδηγός φτάσει στο 100%, ανοίγει ένα παράθυρο όπου θα πρέπει να επιλέξετε την
εντολή Επόμενο (Σχήμα 3).

Σχήμα 3

Σ’ αυτό το σημείο ανοίγει ένα άλλο παράθυρο στο οποίο μπορείτε να καθορίσετε το φάκελο
στον οποίο θα γίνει η εγκατάσταση του SCADA Pro 20 (Σχήμα 4).
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Σχήμα 4

Είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία της εφαρμογής, το όνομα του φακέλου του
προγράμματος να παραμένει Scada20 (με λατινικά και χωρίς κενά) και βέβαια ο ίδιος ο
φάκελος να εγκαθίσταται στο κύριο – τοπικό δίσκο του υπολογιστή.
Επιλέγετε την εντολή Επόμενο για να προχωρήσει η εγκατάσταση και στη συνέχεια επιλέγετε
την εντολή Εγκατάσταση (Σχήμα 5 και Σχήμα 6).

Σχήμα 5
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Σχήμα 6

Ενώ γίνεται η εγκατάσταση του προγράμματος σε ένα σημείο θα χρειαστεί να
εγκατασταθούν κάποια λογισμικά που είναι απαραίτητα για τη- χρήση του προγράμματος
Α) Εγκατάσταση DirectX
Σε αυτό το σημείο αυτόματα θα εγκατασταθεί το λογισμικό DirectX που είναι απαραίτητο
για τη λειτουργία του SCADA Pro 20. Για να προχωρήσει η εγκατάσταση θα επιβεβαιώσετε
την επιλογή I accept the agreement και κατόπιν θα επιλέξετε το κουμπί next (Σχήμα 7).

Σχήμα 7
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Συνεχίζοντας την εγκατάσταση του DirectX εμφανίζεται το παράθυρο (Σχήμα 8) και επιλέγετε
το κουμπί next που συνεχίζει την εγκατάσταση εμφανίζοντας το παράθυρο του σχήματος 9.

Σχήμα 8

Σχήμα 9

Kαι ολοκληρώνει με την εμφάνιση του επόμενου παραθύρου (Σχήμα 10), στο τέλος του
οποίου πρέπει να κάνετε κλικ στο Finish για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του
λογισμικού.
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Σχήμα 10

Β) Εγκατάσταση Vcredist
Αμέσως μετά την εγκατάσταση του DirectX ακολουθεί η εγκατάσταση βιβλιοθηκών της
Microsoft απαραίτητες για τη λειτουργία του προγράμματος, Vcredist. Για να προχωρήσει η
εγκατάσταση θα τσεκάρετε την επιλογή I have read and accept the license terms και κατόπιν
θα επιλέξετε το κουμπί Install (Σχήμα 11).

Σχήμα 11
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Κατά την εγκατάσταση εμφανίζεται το παράθυρο του σχήματος 12

Σχήμα 12

και ολοκληρώνει με την εμφάνιση του επόμενου παραθύρου (Σχήμα 13), στο τέλος του
οποίου πρέπει να κάνετε κλικ στο Finish για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της
εφαρμογής.

Σχήμα 13
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση που η εφαρμογή Vcredist.exe είναι ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας,
τότε εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο (Σχήμα 14).
Σε αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται καμία ενέργεια, απλά πιέστε πλήκτρο Cancel για να
κλείσει το παράθυρο.

Σχήμα 14

Στη συνέχεια εμφανίζεται πάλι το παράθυρο εγκατάστασης του προγράμματος SCADA Pro
20. Για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Σχήμα 15)
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Σχήμα 15

Με την εντολή αυτή εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας των Windows το λογότυπο του
SCADA Pro 20 (Σχήμα 16).

Σχήμα 16

2. Οδηγίες ενεργοποίησης προγράμματος SCADA Pro 20
Ανοίγετε το πρόγραμμα κάνοντας διπλό κλικ στο λογότυπο του SCADA Pro 20 (Σχήμα 16).
Την πρώτη φορά θα ανοίξετε την εφαρμογή, στο εσωτερικό του περιβάλλοντος του
προγράμματος που ανοίγει (Σχήμα 17), θα εμφανιστεί το παράθυρο για την ενεργοποίησή
του (Σχήμα 18).
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Σχήμα 17

Σχήμα 18

Πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίηση για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου. Εισάγετε τον Σειριακό
Αριθμό, επιλέξτε Ενεργοποίηση μέσω Internet και το πρόγραμμα ενεργοποιείτε αυτόματα. Σε
περίπτωση που δεν έχετε σύνδεση Internet, ακολουθήστε τις οδηγίες ενεργοποίησης που
αναγράφονται σε αυτό. (Σχήμα 19-20)
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Σχήμα 19

Σχήμα 20
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