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Instalacja i konfiguracja serwera AppWave

Instrukcja instalacji serwera i konfiguracji licencji AppWave Concurrent.
Do instalacji licencji w wersji AppWave Network Concurrent konieczne jest przygotowanie (wybranie)
maszyny serwera, na którym zostanie zainstalowany serwer AppWave. Serwer AppWave zarządza
licencjami. Każde narzędzie z licencją AppWave Network w momencie startu będzie łączyło się z
serwerem AppWave i sprawdzało czy ma prawo do wykorzystanie licencji. Pula wszystkich licencji jest
przechowywana na serwerze.
Uwaga! Bardzo ważne jest, aby serwer AppWave zainstalować na maszynie, która będzie działać
przez dłuży czas. Zakupione licencje po wgraniu do serwera AppWave są przywiązywane do jednej
maszyny i jej zmiana na inną wymaga kontaktu z europejskim supportem Embarcadero.

Kroki instalacji i konfiguracji:
1) Po zamówieniu oprogramowania dział handlowy przesyła e-maila z danymi zamówienia oraz
loginem i hasłem do pobrania licencji, przykład e-maila poniżej.

BSC Polska – marzec 2012

2/6

Instalacja i konfiguracja serwera AppWave

2) Uruchamiamy link do pobrania AppWave'a
a. link https://downloads.embarcadero.com/free/appwave
b. Jeśli mamy konto na EDN (Embarcadero Developer Network) to należy wpisać login i
hasło. Jeśli nie pamiętamy loginu to można zamiast niego użyć swojego adresu e-mail
związanego z kontem EDN. Jeśli nie pamiętamy hasła to można otrzymać
przypomnienie, korzystając z linku „Forgot Password”. Uwaga! Do logowania na
konto EDN nie używamy danych (hasła, loginu, itd.) z e-maila z punktu 1
c. Jeśli nie mamy konta EDN to wypełniamy pola formularza (Imię, Nazwisko, Email, …) i
tworzymy nowe konto EDN (przycisk Submit)
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3) Na podany podczas pobierania pliku instalacyjnego AppWave e-mail otrzymujemy instrukcje
jak uruchomić oprogramowanie AppWave'a.

4) Uruchamiamy AppWaveInstallXXX_YYY.exe z uprawnieniami administratora i instalujemy
serwer AppWave
a. Po zainstalowaniu automatycznie uruchamia się panel administracyjny AppWave w
przeglądarce WWW (na stronie: http://localhost/aaserver/welcome.spg).
Postępujemy wg. wyświetlonej instrukcji, pierwsze dwa kroki są obowiązkowe
(dokładniej zostały opisane w następnych dwóch punktach)
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5) Ściągamy AppWave Browser poprzez link „Download AppWave Browser”.
6) Z konsoli administracji AppWave’a wybieramy link „Set Up License” i przechodzimy do ekranu
„Retrive Licences”. Wpisujemy tutaj dane z e-maila opisanego w punkcie 1.

7) Uruchamiamy pobrany przed chwilą AppWave Browser z prawami administratora i
odszukujemy „naszą” aplikację.
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8) Jeżeli chcemy wybrać inną wersję aplikacji, np. starszą wersję, to po wybraniu linku „View
Chanel”, klikamy na „View All”. Każda wersja aplikacji ma swój status oznaczony trzema
małymi ikonkami, wyświetlonymi obok nr wersji:
a. Pierwsza ikona od prawej odpowiada za dostępność:
i. Jedna kreska – program jest dostępny na serwerze Embarcadero, nie został
jeszcze pobrany i nie można go uruchomić na stanowisku końcowym
ii. Dwie kreski - program jest ściągnięty na zainstalowany przez nas serwerze
AppWave. Przed pierwszym uruchomieniem aplikacji musi mieć przynajmniej
taki status.
iii. Cztery kreski - jest w cashu na komputerze klienta.
b. Druga ikona oznacza typ aplikacji:
i. Błyskawica to aplikacja strumieniowana – można ją uruchomić na
komputerze roboczym bez konieczności jej instalowania.
ii. Płyta CD - tradycyjna instalacja, ściągamy plik na komputer klienta i
instalujemy,
iii. Litera T - template do aplikacji potrzebny podczas własnoręcznego tworzenia
aplikacji strumieniowanych (przydatny tylko w zaawansowanych
zastosowaniach)
c. Trzecia ikona informuje o licencji - otwarta kłódka oznacza posiadanie licencji i
możliwość uruchomienia, zamknięta brak takiej możliwości.

Uwaga! AppWave Browser nie odświeża automatycznie informacji o statusie aplikacji. W celu
uaktualnienia informacji o aplikacjach na serwerze należy wykonać RefreshTools (klawisz F5).
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Uruchomienie aplikacji na stanowiskach roboczych
Uruchamianie aplikacji na stanowiskach roboczych powinno byś wykonywane dopiero wtedy,
gdy zakończono konfiguracje serwera AppWave oraz gdy potrzebne aplikacje zostały pobrane
przez nasz serwer.
Na stacji roboczej należy uruchomić panel administracyjny serwera AppWave, przez
przeglądarkę WWW, wpisując adres:
http://{adres_IP_serwera}/aaserver/welcome.spg

Po uruchomieniu panelu administracyjnego można pobrać z niego konsolę AppWave Browser i
uruchamiać aplikacje (analogicznie jak na serwerze).

Dokumentacja
Aktualna dokumentacja do AppWave'a w języku angielskim jest dostępna po adresem:
http://docs.embarcadero.com/products/appwave/
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