
Telepítési útmutató 
 

 

1. Töltse le a telepítő csomagot és tömörítse ki a fájlokat egy üres mappába! 

  

 
 

 

2. Indítsa el az Install.exe-t! Írja be a felhasználó nevet, a cégnevet és adjon 

meg egy célmappát a telepítéshez (amely nem az a mappa, amelybe 

kitömörítette a csomagot). Válassza az Install gombot! 

 

 

 
 

3. Egy fekete hátterű ablak nyílik meg a telepítés során, amikor ennek az alsó 

sorában a következő utasítás jelenik meg: „Press any key to continue…” , 

kövesse azt, nyomjon meg egy gombot! A telepítés elkészült! 

XY 



 

 

 

4. A szoftver ViveLabAdmin.exe dupla kattintásával indul, megnyitva az alábbi 

munkaablakot! 

 

 

XY 



 

5. Kattintson a „Licensing” gombra, egy ablak jelenik meg a korábban 

megadott adatokkal! Másolja ki a HW ID mezőben lévő számsort és e-

mailben továbbítsa a support@vivelabergo.com címre! Amikor válaszként 

megkapja a licensze kódját, azt a „License” mezőbe másolja be, majd 

válassza a „Validate” opciót, majd az „Update” gombot! A szoftver 

készenáll a használatra! 

 

 

mailto:support@vivelabergo.com


Első lépések a ViveLab szoftverben 
 

A szoftver licenszelése után készíthet saját laborokat a „Create Lab” funkcióval 

és kezdhet is dolgozni a szoftverben.  

A „Create Lab” megnyomása után nevezze el a laborját és válassza ki a készítőt! 

 

 

A ViveLabban laborokat készíthet (Create Lab), átnevezhet (Rename Lab), 

duplikálhat (Duplicate Lab) és törölhet (Delete Lab). A meglévő laborok a Start 

Lab gomb segítségével nyithatóak meg, (ha 3D kivetítővel szeretné használni 

úgy a Start Lab in Stereo opciót válassza). 

A létrehozott analízisek dokumentumai megnyithatóak (Open Doc), törölhetőek 

(Delete Doc) és a tartalmazó mappában is megnyithatók (Open Doc Dr). 

 

  



Demo verzió vs. professzionális verzió 
 

Kérem vegye figyelembe, hogy a demo verzió korlátozott funkcionalitással 

működik a professzionális verzióhoz képest! 

A ViveLabban négy főmenü található. A „Main” menü kiválasztással és 

módosítással kapcsolatos parancsokat tartalmaz, elérhetők benne nézetek és 

vonalzók is. A professzionális desktop verzió használatával a munkafolyamat 

különböző állapotai verziókként menthetőek egy előre meghatározott mappába, 

amely a demo verzióban nem lehetséges.  

A „Human” menüben létrehozhatóak, módosíthatóak az embermodellek, 

beállíthatóak a testalkat és származás szerinti jellemzők, továbbá a testtartások. 

Míg a professzionális változat több embermodell létrehozását teszi lehetővé, 

addig a demo verzióban csak egy embermodell helyezhető a modelltérbe. Az 

testtartások és mozgások analízisére szolgáló módszerek szintén ebben a 

menüben választhatóak ki. Általában a használható, importált mozgás fájlok 

hossza nem meghatározott, azonban a demo verzió ezek hosszát az idővonal első 

60 másodpercre korlátozza. Így a dokumentációs lehetőségekben is megkötések 

keletkeznek. A statisztikai eredményeket az első 60 másodperc alapján adja meg, 

különálló testhelyzetek értékelése pedig csak a 30. másodpercre értelmezett a 

demo verzió esetében. A professzionális változatban ezek a funkciók korlátlanul 

elérhetőek. 

A fejlesztési fázisban lévő, Task Builder modul a komplex mozgások hozzáadását 

teszi lehetővé a már meglévő animációhoz. A Machine menüben objektumok 

létrehozása és importálása lehetséges. Fontos, hogy a desktop verziók esetében 

a kollaboráció opció nem szerepel a funkciók között. 

 



A funkciók részletes leírásáért olvassa el a weboldalunkon lévő használati 

útmutatót: 

https://uploads-

ssl.webflow.com/5b473dd1a0fccf7e3ad8823e/5bc70fedba58380c3169bdc0_us

er_manual_vivelab_2018-1.pdf 

Vagy nézze meg tutorial videóinkat a youtube csatornánkon: 

https://www.youtube.com/channel/UCc7wweTk3G28xyW3Az0Cegw 
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