Rozdział 1

Instrukcja programu

1.1 Przeznaczenie
To jest oprogramowanie centralnego monitoringu z rozbudowanymi funkcjami umożliwiającymi integrację
wielu okien, użytkowników, dwukierunkowych rozmów, telekonferencji, urządzeń monitoringu pozwalające
na obserwację i zarządzanie przez sieć rozproszonym systemem monitoringu.
To oprogramowanie współpracuje z wieloma urządzeniami (DVR, DVS itd.), zaś ta instrukcja jest
ograniczona do specyficznych wybranych urządzeń.

1.2 Funkcje
1.2.1 Zarządzanie uprawnieniami użytkowników.
Nadzór, wsparcie, konfiguracja dostępu I uprawnień użytkowników.
1.2.2 Obsługiwane interfejsy danych .
Elastyczny interfejs obsługuje każdy rozmiar wielu baz danych jak SQL, MySQL, dane XML itd.
1.2.3 Edycja I dodawanie urządzeń wspierane przez EXCEL.
Wsparcie przez EXCEL ułatwia dodawanie I edytowanie urządzeń przez użytkowników co poprawia
wygodę korzystania i ogranicza wymogi konserwacyjne.
1.2.4 Inteligentny protokół transmisji video.
Inteligentny protokół transmisji video umożliwia maksymalne wykorzystanie przepustowości sieci.
Zwłaszcza dobrze może działać zapewniając system oparty na transmisji nadawczo-odbiorczej (powrotnej)
wysokiej jakości obrazu w warunkach małej przepustowości sieci.
1.2.5 Skalowalna architektura sieci.
Skoordynowana obsługa

wielu działających serwerów,

inteligentne równoważenie

elastyczność w dodawaniu serwera i skutecznego zwiększenia pojemności

obciążenia,

systemu warunkowanego

zachowaniem integralności.
1.2.6 Idealny monitoring.
Monitorowanie

w

czasie

rzeczywistym,

wspieranie

systemu

alarmowego,

zapis

monitoringu,

autoodtwarzanie itd. Możliwa jest kontrola statusu zapisu.
1.2.7 Dynamiczna regulacja dekodowania bufora.
Elastyczność w dostosowaniu płynności podglądu i monitorowania w czasie rzeczywistym to cechy
mogące spełniać potrzeby użytkowników.
1.2.8 Adaptacja przydatnych technologii
Modułowy rozwój I elastyczne gromadzenie aplikacji.
1.2.9 Centralne zarządzanie.

Scentralizowane zarządzanie danymi w całym systemie i przekazywanie danych w celu zapewnienia
idealnego dla wielu użytkowników w czasie rzeczywistym programu monitorowania. Użytkownicy zdalni
mogą przez sieć obserwować nagrywanie i odtwarzanie rzeczywistym czasie.
1.2.10 Łatwa obsługa
W kontroli dostępu, użytkownicy mogą łatwo sterować i ustawić każdy punkt monitora przez system, ale
również mogą integrować e-mapy.
1.2.11 Wysoki poziom integracji
System integruje inne powiązane informacje, takie jak Alarm i Głos etc...
1.2.12 Wysoki poziom niezawodności
System projektuje specjalne środki odporności na uszkodzenia zapewniające integralność danych i
niezawodność uruchamianych systemów.

1.2.13 Dobra skalowalność
Wzory I projekty systemowe mają dobrą skalowalność I zdolność dostosowywania do maksymalizacji
ochrony niezbędnej użytkownikowi.
1.2.14 Wsparcie zarządzania siecią i równoważenie obciążenia.
1.2.15 Obsługa I uaktualnianie przez sieć wielu urządzeń.
1.2.16 Wsparcie użytkownika DIY (Zrób To Sam) I wielojęzykowy interfejs.
1.2.17 Wsparcie odtwarzania 4 kanałów w czasie rzeczywistym.
1.2.18 Wsparcie podłączenia kilku urządzeń i podglądu kilku filmów (monitorowanie w czasie
rzeczywistym i odtwarzanie nagrań).
1.2.19 Przechowywanie danych XML.
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Instalacja

2.1 Wymagania sprzętowe
2.1.1 Hardware.
CPU

P4/2.0G

Grafika ze skalowaniem sprzętowym (np. ATI, TNT2 i PRO, ale sugerowana ATI9800 lub wyższa,

dwa kanały, pamięć (ponad 128M) / 128bit
Uwaga: jeżeli ma być dekompresja wielu ekranów, to wymagana jest dobra konfiguracja pamięci, grafiki i
procesora.
Karta sieciowa:100/1000M
2.1.2 Oprogramowanie.

CMS można uruchomić w systemie Win8, win7, Vista, WinXP, Win2000, Win2003 i Win2007, nie
działa w Win98.
Przed rozpoczęciem instalacji zalecamy zamknąć wszystkie programy antywirusowe gdyż mogą
powodować błędy i zawieszenia komputera.
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Objaśnienie podstawowych funkcji

3.1 Operacje w głównym menu CMS

Czas
Aktywne okno

Lista urządzeń

PTZ

Menu
Zdarzenia

3.1.1 Pole robocze urządzenia
Ten obszar ukazuje w czasie rzeczywistym ekrany z kamer obsługiwanych przez program oraz ustawienia
administratora. Kliknij nazwę urządzenia lub grupy programów, gdzie chcesz dokonać zmian.
3.1.2 Obszar operacyjny

Tu możesz obejrzeć na żywo ekrany i parametry konfiguracyjne przy konfiguracji systemu i wideo
3.1.3 Data i czas
3.1.4 Status dysku twardego
Wyświetla obszary dysku z przechowywanymi plikami wideo
3.1.5 PTZ
3.1.6 Log’i operacyjne
Tu wyświetlane są różne informacje o stanie pracy I zdarzeniach po instalacji.
3.1.7 Pole menu
W tym polu użytkownicy mogą ustawić menu i sub-menu - wybierz odpowiednie menu do obsługi

systemu nadzoru wideo w centrum sterowania .

Tabela 1. Konfiguracja Menu
No.

1

Pierwsze
Menu

Podgląd

Drugie
Menu

Trzecie
Menu

Funkcja & instrukcja

Uprawnion
y

Kliknij przycisk Podgląd "Monitor", aby
wybrać podgląd ekranu, zwiedzania i
przełączanie
między
wszystkimi
kanałami i zdjęcia zrzut ekranu. Zamknij /
otwórz menu Podgląd

Admin/User

2

PTZ

3

Kolor
Dodaj
lokaliz.
Dodaj
urządz

4

5

Modyfikuj
Ustawienia

6
7
8
9

10

System
Ustaw.
Lokalne

11

Usuń
Import
urządz
Eksport
urząd
Test
połączenia
Konfiguracj
a
podstawow
a
Zdarz.
Alarmowe

Dostosowanie prędkości, zoom, ostrość,
przesłona i aut. obr, preset i trasa.
Ustaw jasność, kontrast, nasycenie i
odcień na ekranie wideo
Dodaj strefę dla wszystkich urządzeń
Dodaj urządzenie nadzoru wideo
Zmienić nazwę urządzenia, adres IP,
nazwę użytkownika i hasło
Usuwanie urządzeń nadzoru wideo

Admin/User
Admin/User
Admin/User
Admin/User
Admin/User
Admin/User

Wybierz dysk, listę dysków i logi zdarzeń
Admin/User
Włącz aktywację dźwięku przez alarm

Admin/User

12
13
14
Zdalna
konfig.

15
16

Grupa
Użytkownik

17

Lista
zdarzeń

18
19
20

23
24

Odczyt
Planowanie
zapisu

Odtwarzanie

21
22

Użytkownik

Dekoder
Zaawansowa
ne

Map

Dodaj lub usuń prawa użytkowników
Dodawanie, usuwanie i zarządzanie
użytkownikami:
Ustaw nazwę użytkownika, hasło i
uprawnienia
Wyszukiwanie log’ów alarmów zdarzeń w
obszarze czasowym.
Szukanie zapisanych plików
Planowanie parametrów uruchamiania
zapisu
Ustawienia DVR i deckdera
Korzystanie
z
tej
mapy,
może
bezpośrednio wizualnie pokazać każdą
lokalizację kamer i znaleźć aktualną
stronę monitoringu

Admin
Admin

Admin/User
Admin/User
Admin/User
Admin/User
Admin/Use

r
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Monitor

W obszarze menu, kliknij "Monitor", włączy się ekran podglądu.
Monitorowanie funkcji: Podgląd, PTZ i konfiguracji specyfikacja video.

4.1 Podgląd
Tabela 2 Funkcje I instrukcje z podglądu
Nr

Przycisk

Znaczenie

1

Kliknięcie wyświetla podgląd na pełnym ekranie dla każdego kanału

2

Kliknięcie wyświetla podgląd 4 kanałów

3

Kliknięcie wyświetla podgląd 9 kanałów

4

Kliknięcie wyświetla podgląd 16 kanałów

5

Kliknięcie wyświetla podgląd 25 kanałów

6

Kliknięcie wyświetla podgląd 36 kanałów

7

Kliknięcie wyświetla podgląd 64 kanałów

7

Kliknięcie powoduje wyświetlanie na pełnym ekranie

4.2 Menu-kliknięcie prawym przyciskiem myszy
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy uaktywni operacje w jak poniższym oknie :

Zamknij okno: zamyka bieżący ekran
Zamknij wszystkie okna: zamyka wszystkie otwarte ekrany
Audio: kliknięcie uruchamia podsłuch z ustawionych ekranów
Lokalne nagrywanie: kliknięcie uruchamia nagrywanie z bieżącego kanału i zapis rekordu na dysku
Powiększ:
Zrzut ekranu (zdjęcie): zrobienie zdjęcia z aktualnego kanału I zapisanie go na odpowiednim dysku
Pełny ekran:

4.3 PTZ sterowanie
W tym centrum użytkownik może kontrolować szybkoobrotowe kamery połączone z rejestratorem.
Istnieje możliwość zmiany kierunków: prawo, lewo, góra, dół; ustawić prędkość obrotową, zoom, ostrość,
przesłonę oraz zaprogramować obszary i czas przełączania i obserwowania ustawionych obszarów.

Funkcje:
Nr

Przycisk

Znaczenie

1

oznacza “obrót”,

oznacza “stop"

Przesunięcie suwaka ustawia żądaną prędkość wykonywanych poleceń

2
3

Naciśnij

4

przybliża; Naciśnij

Naciśnij

5

Naciśnij

lub

oddala

regulacja ostrości

ściemnia; Naciśnij

rozjaśnia

6
Ustawia lokalizację dla presetu, przywołuje zaprogramowane punkty,
7

kamera PTZ automatycznie ustawia się do zadanej pozycji, dodaje, usuwa i
konfiguruje presety
Połączenie kilku presetów wyznaczające trasę śledzoną przez kamerę PTZ

8

4.4 Kolor
Nr

Przycisk

Znaczenie

1

Jasność

2

Kontrast

3

Nasycenie

4

Hue
Rys 4-3 Kolory

Uwaga: Kliknięcie:

przywraca pierwotne ustawienia
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System

5.1 Ustawienia

5.1.1 Kliknięcie:

dodawanie strefy, patrz poniżej:

5.1.2 Kliknięcie:

dodawanie urządzeń, patrz na poniższe rysunki:

Nazwa: Nazwa urządzenia

Domena: Nazwa domeny z sieci zewn., takich jak xxxx.3322.org; xxxx.dyndns.org; xxxx.oray.org
itp. ..
IP Adres: IP adres
Port: TCP port
Użytkownik: Nazwa użytkownika
Hasło: Hasło
Kliknij "OK" po wprowadzeniu wszystkich parametrów, patrząc na poniższy rysunek wystarczy podwójne
kliknięcie na wybranej pozycji

Uwaga:

wybierz tylko jedną nazwę domeny I adres IP

5.1.3 Kliknij:

w celu modyfikacji urządzenia. Patrz poniższy rysunek:

Po wprowadzeniu korekt kliknij "OK"
5.1.4 Usuwanie urządzeń

Wybierz urządzenia, które chcesz usunąć I kliknij:

.

Uwaga: usuń urządzenie upewniając się wcześniej, że zostało odłączone przed modyfikacją

5.2 Ustaw. Lokalne
5.2.1 Konfiguracja podstawowa
Patrz na poniższe ilustracje:

Nadpisywanie: Czyści stare nagrania z dysku w celu zaoszczędzenia miejsca.
Długość: Czas nagrywania 1 pliku
Lista dysków: C,D,E,F
Lista zdarzeń: Alarmy i zdarzenia są zapisywane w logu.
Zdjęcie DIR: Lokalizacja zdjęcia ze zrzutu ekranu
Zapis DIR: Miejsce przechowywania lokalnych danych
Synchronizacja czasu z komputera: Synchronizacja czasu między komputerem a programem
Wersja oprogramowania: Wersja CMS
Język: Wybór języka dla CMS
5.2.2 Zdarzenia Alarmowe

Lista portów: Wybierz jeden z portów w celu ustawienia alarmu.
Alarm włączony: Upewnij się że wszystkie funkcje alarmu są dostępne.
Dźwięk alarmu: Wybierz jaki dźwięk ma odpowiadać alarmowi.
Ścieżka dostępu do pliku dźwiękowego alarmu: wyszukaj i wybierz dźwięk alarmu.
Automatyczne ostrzeżenia: wybierz i dodaj kanały które będą miały aktywny alarm.
Uwaga: Najpierw wybierz typ alarmu

5.3 Zdalna konfiguracja
Na początku wybierz opcje do konfiguracji. Spójrz na obrazek poniżej:

8.2 Pobieranie i archiwizacja
Użytkownik może wybierać pliki z zapisanymi nagraniami według czasu i numeru kanału a następnie wybrać
"pobierz/archiwizuj" i wybierać "zapisz informację".
Uwaga: Zdalne odtwarzanie----Pobieranie
Lokalne odtwarzanie---Archiwizacja

8.3 Harmonogram: Ustaw swój harmonogram na dany dzień i konkretną godzinę. Patrz rysunek poniżej:

Edytuj szablon terminarza:

Po nadaniu nazwy, naciśnij "dodaj" i "OK"
Najpierw wybierz kanał a następnie ustaw czas nagrywania.
Uwaga: Po ustawieniu planu nagrywania aby być pewnym że urządzenie nagrywa upewnij się że:
1.Wybrałeś dysk do nagrywania w lokalnej konfiguracji.

2. Urządzenie jest podłączone do sieci LAN.

3. Komputer jest cały czas włączony.

9.2 E-MAPA
E-MAPA jest planem z naniesionymi lokalizacjami kamer. Użytkownik może dodać, usunąć i uruchomić alarm
na E-mapie.

1.Kliknij "Edytuj" lewym klawiszem myszy, następnie kliknij "Edycja obrazka", zobacz poniżej:

2.Kliknij "Dodaj" aby dodać obrazek, zobacz poniższe zdjęcie:

3.Po ustaleniu nazwy obrazka, deskryptora, strony zdjęcia, kliknij "OK" aby wrócić do głównego interfejsu.
Kliknij "Obrazek" I przesuń obrazek prawym klawiszem myszy:

4.Kliknij "Urządzenie" przeciągnij kamerę urządzenia na mapę, następnie pojawi się nazwa kamery na mapie,
kliknij go dwukrotnie, aby zmienić nazwę (opisać).

