
Comet Database pro Multiloggery 

Quick Start 

Tento krátký návod Vás provede přípravou systému Comet Database s Multiloggery. 

Odkazuje se na kapitoly v hlavním manuálu (CometDatabase_Manual_cz.pdf). 

Pokud jste již dříve postupovali např. podle Quick Start návodu Comet Database pro 

web sensory, kroky 1 až 4 neprovádějte – databázi již máte vytvořenou. 

Postupně proveďte následující kroky: 

1) Nainstalujte databázový server Microsoft SQL Server 

Popsáno v kapitole 1.2. Instalace Microsoft SQL serveru.. 

2) Nainstalujte program Database Manager (je součástí produktu Comet Database) na 

stejném počítači, kde jste nainstaloval(a) databázový server. 

Ke stažení zde: http://www.cometsystem.cz/produkty/reg-cdb#download 

Popsáno v kapitole 2.1. Instalace programu Database Manager.  

3) Vytvořte databázi na databázovém serveru. 

Popsáno v kapitole 2.2 Použití programu Database Manager pro vytvoření databáze na 

databázovém serveru. 

4) Vytvořte dva uživatelské účty v databázi. Jeden s právy pro čtení a druhý s právy pro 

čtení/zápis.  

Popsáno v kapitole 2.3.2.b Správa uživatelů User administration.  

5) Nainstalujte program Comet Vision na kterémkoli počítači ve stejné síti kde je počítač 

s databází. 

Ke stažení zde: http://www.cometsystem.cz/produkty/reg-CV#download 

6) V programu Comet Vision nastavte parametry pro připojení k databázi (použijte uživatele 

s právy pro čtení/zápis). 

Popsáno v kapitole 7.1.1 Nastavení databázového spojení v Comet Vision. 

Po dokončení tohoto bodu máte Comet Vision připraven pro manuální export dat do 

databáze: 7.1.2 Export dat do databáze v Comet Vision 

Pokud požadujete zprovoznění automatického sběru dat, pokračujte dále body 7 a 8, jinak 

přeskočte na bod 9. 

7) Připravte Datalink Server. 

Popsáno v kapitole: 7.2.1 Příprava služby Datalink 

8) Zapojte alespoň jeden Multilogger do systému. 

Popsáno v kapitole: 7.2.2 Příprava Multiloggeru pro použití s Datalink službou 

9) Nainstalujte program Prohlížeč databáze (Database Viewer). Spusťte jej a nastavte 

připojovací parametry k databázi. Jděte na záložku Online data a tam byste již měl(a) 

http://www.cometsystem.cz/produkty/reg-cdb#download
http://www.cometsystem.cz/produkty/reg-CV#download
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vidět hodnoty z připojeného Multiloggeru 

Popsáno v kapitole 3 Používání programu Prohlížeč databáze (Database Viewer) 


