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 1 Połączenie sieciowe
Seria kamer TC-NC może być obsługiwana i zarządzana przez komputer PC.

Dostęp przez przeglądarkę zawiera klika modułów jak podgląd kanału, kontrola PTZ, konfiguracja, alarmy
itp.

Przed rozpoczęciem pracy z kamera wykonaj poniższe czynności.

• Upewnij się, że kamera TC-NC jest podłączona do sieci prawidłowo.

• Adres kamery IP i adres IP komputera powinien być w tym samym segmencie sieci. Jeśli istnieje
router, należy ustawić odpowiednią bramę i maskę podsieci.

• Użyj  polecenia ping ***.  ***.  ***.  ***  (*  Adres IP kamery),  aby sprawdzić  czy istnieje  połączenie
z kamerą.

Jeśli kamera nie odpowiada to znaczy, że jest w innej podsieci, jest źle podłączona kablem sieciowym lub
brakuje jej zasilania.

Wraz z kamerą dostarczone jest oprogramowanie, które można wykorzystać w celu konfiguracji jej adresu
IP.  Instalujemy na komputerze oprogramowanie NetAdmin i uruchamiamy. (Patrz Rysunek 1.1).

Rysunek 1.1 Oprogramowanie NetAdmin

Wybieramy  interesującą  nas  kamerę  i  ustawiamy  jej  nowy  adres  IP,  bramę  i  DNS  –  zatwierdzamy
przyciskiem ChangIP
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 2 Wprowadzenie

 2.1 Logowanie

Otwórz Internet Explorer i wprowadź adres IP kamery w pasku adresu.

Na  przykład,  jeśli  twoja  kamera  ma  adres  IP  192.168.100.209,  to  proszę  wpisać
http://192.168.100.209 w pasku adresu IE. (Patrz Rysunek 2.1).

Rysunek 2.1 Przeglądarka Internet Explorer

Interfejs logowania jest pokazany poniżej. (Patrz Rysunek 2.2.)

Proszę wpisać swoją nazwę użytkownika i hasło.

Parametry fabryczne to admin i hasło admin.

Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa proszę zmienić hasła po pierwszym zalogowaniu.
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Rysunek 2.2 Interfejs logowania

Przy próbie pierwszego logowania do urządzenia, system może wyświetlić komunikat z pytaniem czy chcesz
na  pewno  zainstalować  dodatek  NetVideo  na  komputerze.  Proszę  kliknąć  przycisk  Zezwalaj,  system
automatycznie zainstaluję dodatek NetVideo. (Patrz Rysunek 2.3).
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Rysunek 2.3 Instalowanie dodatku NetVideo

 2.2 Okno Podglądu

Po zalogowaniu pojawi ci się okno podglądu obrazu. (Patrz Rysunek 2.4)

Rysunek 2.4 Okno podglądu

Zawiera następujące sekcje :

Sekcja 1: Przełączanie pomiędzy strumieniami

Sekcja 2: Pasek menu systemu

Sekcja 3: Pasek funkcji video okna podglądu

 2.3 Przełączanie pomiędzy strumieniami

Interfejs ustawień pokazany jest poniżej. (Patrz Rysunek 2.5).

Rysunek 2.5 Wybór Strumienia

1 Strumień to strumień główny. Dodatkowo mamy jeszcze 2 strumienie których używamy w sytuacji, kiedy
mamy ograniczone pasmo przesyłu danych.

 2.4 Menu Systemu

Menu systemowe pokazane jest poniżej. (Rysunek 2.6).

Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 2.2 Podgląd, 4 Konfiguracja.

6



Rysunek 2.6 Pasek menu

 2.5 Funkcje Video Okna Podglądu

Interfejs pokazany jest poniżej. Patrz Rysunek 2.7

Rysunek 2.7 Pasek funkcji video

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis menu video okna podglądu .

Lp. Parametr Opis

1 Nagranie Po kliknięciu system zacznie nagrywać obraz domyślnie 
D:\NetVideoBrowser W menu konfiguracja->Opcje zaawansowane-
>Ustawienia lokalne możesz zmodyfikować ścieżkę zapisu nagrań.

2 Zdjęcie Za pomocą tej funkcji możesz zrobić zdjęcie. Zdjęcia będą zapisywane 
D:\NetVideoBrowser W menu konfiguracja->Opcje zaawansowane-
>Ustawienia lokalne możesz zmodyfikować ścieżkę zapisu zdjęć.

3 Rozmowa Po kliknięciu możesz zacząć rozmowę dwukierunkową. W menu 
konfiguracja->Ustawienia dźwięku obrazu->Parametry audio możesz 
zmienić ustawienia. 

4 Pełny ekran Po kliknięciu przełączamy się pomiędzy widokiem zwykłym, 
a pełnoekranowym.

5 Dźwięk Za pomocą tej funkcji możesz włączyć audio z kamery.

 2.6 Ustawienia Okna Podglądu

Interfejs pokazano poniżej (Patrz Rysunek 2.8).

Rysunek 2.8 Ustawienia Okna Podglądu

Za pomocą tych przełączników przełączamy obraz podglądu 1. Stała proporcja, 2. Dopasuj okno – obraz
dopasowany do rozdzielczości monitora. Po prawej stronie mamy okno ustawień obrazu – Parametry wideo.
(Patrz Rysunek 2.9).
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Rysunek 2.9 Parametry wideo

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis menu.

Lp. Parametr Opis

1 Jasność Regulacja jasności obrazu

2 Kontrast Regulacja kontrastu obrazu

3 Nasycenie Regulacja nasycenia obrazu

4 Odcień Regulacja kolorów obrazu

5 Domyślne Przywrócenie wartości domyślnych

6 Niska przepustowość 
/Wysoka jakość

Przełączenie podglądu pomiędzy niższą przepustowością ( niższą
jakością ), a wysoką jakością odtwarzanego obrazu
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 3 Funkcja PTZ
Funkcja PTZ dostępna jest w wybranych modelach kamer.

W kamerach Tiandy funkcja ta dostępna jest po zalogowaniu się do kamery w oknie podglądu z prawej
strony.  Poniżej  możesz  zobaczyć  menu  PTZ,  składa  się  z  różnych  funkcji.  Patrz  Rysunek  3.1.  Menu
obsługuje osiem kierunków sterowania kamerą: lewo / prawo / górę / dół / górny lewy / prawy górny / dolny
lewy / prawy dolny. Prędkość: Za pomocą guzika + - zwiększamy lub zmniejszamy prędkość sterowania.

Rysunek 3.1 Funkcja PTZ

Interfejs ustawień PTZ, pokazany jest poniżej (Konfiguracja->Ustawienie domeny->Ustawienie ruchu). 
Patrz Rysunek 3.2. Tutaj można ustawić skanowanie, preset, trasę, ścieżkę i inne funkcje.

Rysunek 3.2 Ustawienia PTZ
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 4 Konfiguracja

 4.1 Ustawienia dźwięku obrazu

 4.1.1 Parametry wideo

W opcji tej możemy skonfigurować parametry kodowania, ustawienia jakości (rozdzielczości), kompresji oraz
innych funkcji z podziałem na strumienie. Poniżej pokazano menu ustawień parametrów strumieni video.
(Patrz Rysunek 4.1).

Rysunek 4.1 Ustawienia parametrów strumieni 

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis najważniejszych pozycji menu

Kanał nr – wybór trybu strumienia ( strumień główny, oraz strumienie pomocnicze ). Strumień główny służy
do  rejestrowania  obrazu  np.  na  rejestratorach  –  więc  przy  konfiguracji  tego  strumienia  ustawiamy  jak
najlepsze parametry wideo. Dla strumieni dodatkowych możemy ustawić słabsze parametry – będą one
wykorzystywane np. przy podglądzie wielu kanałów na rejestratorze lub przy podglądzie zdalnym.

Typ strumienia  – strumień wideo lub audio wideo w zależności czy chcemy rejestrować sam obraz czy
może obraz wraz z audio.

Rozdzielczość  -  System obsługuje  różne  rozdzielczości,  które  dla  głównego strumienia  można wybrać
z rozwijanej listy. (Patrz Rysunek 4.2).
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Rysunek 4.2 Wybór rozdzielczości dla strumienia głównego

Bitrate – Prędkość transmisji

Liczba klatek – Liczba zapisywanych klatek na sekundę 

Poniżej pokazano menu ustawień zaawansowanych. (Patrz Rysunek 4.3).

Rysunek 4.3. Ustawienia zaawansowane.

Poni ej przedstawiono szczegó owy opis najwa niejszych pozycji menu.ż ł ż
Dekodowanie wideo – wybór rodzaju kompresji. 

 4.1.2 Parametry audio

W opcji tej możemy skonfigurować parametry audio – rysunek poniżej przedstawia dostępne ustawienia.
(Patrz Rysunek nr 4.4)
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Rysunek 4.4 Parametry audio

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis najważniejszych pozycji menu.

Kodowanie audio – możesz wybrać rodzaj kodowania z rozwijanej listy. Patrz Rysunek nr 4.5

Rysunek 4.5 Kodowanie audio

Częstotliwość próbkowania dźwięku – jest to wartość określająca liczbę próbek w jednostce czasu 

Rodzaj sterowania audio – w opcji tej możemy wybrać źródło sygnału audio (liniowe lub mikrofonowe)

 4.1.3 Ważne obszary (ROI – Region Of Interest)

W opcji tej możemy skonfigurować w których obszarach kamera ma nagrywać z wykorzystaniem strumienia
głównego. (Patrz Rysunek 4.6).

Rysunek 4.6 Ważne obszary
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ROI – Oszczędzanie miejsca na dysku twardym

Funkcja pozwala ustawić do 4 głównych obszarów zainteresowania, które nagrywane są w wyższej jakości.
Każdy zaznaczony region nagrywany jest strumieniem głównym kamery. Regiony mniej ważne nagrywane
są w niższej jakości strumienia dodatkowego. Dzięki temu rozwiązaniu oszczędzane jest miejsce na dysku
twardym. Patrz Rysunek nr 4.7 Wykorzystanie ważnych obszarów.

Rysunek nr 4.7 Wykorzystanie ważnych obszarów

 4.2 Ustawienia kamery

 4.2.1 Ustawienia obrazu

Tutaj  możesz  zobaczyć/zmienić  parametry  obrazu.  Nieznaczne  różnice  w  menu  mogą  występować
w różnych typach kamer IPC.  Zmienione parametry  zaczynają  obowiązywać natychmiast  po ustawieniu.
(Patrz Rysunek 4.8).

Rysunek 4.8 Ustawienia obrazu

Do  dyspozycji  mamy  zdefiniowanych  kilka  szablonów  lub  możemy  w  dowolny  sposób  sami  dokonać
ustawień wyświetlania obrazu. (Patrz rysunek 4.9) Wybór szablonu

Rysunek nr 4.9 Wybór szablonu
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Poniżej przedstawiono szczegółowy opis menu.

Outdoor – na zewnątrz

Indoor – wewnątrz

Motion  – Ruch – niwelowanie rozmycia obrazu szybko poruszających się obiektów. Kompensacja drgań
obrazu  powstającego  w  wyniku  szybko  poruszających  się  obiektów  odbywa  się  poprzez  dynamiczną
redukcję jego jakości.  Balans między jakością  obrazu,  a powstałymi  drganiami obrazu pozwala uniknąć
rozmycia.

WDR – Funkcja  WDR zapewnia dobrą jakość obrazu w warunkach dużych różnic oświetlenia na jednym
obrazie.

Bright – jasny

Smooth – łagodny

User-custom – definiowany przez użytkownika 

Ustawienie ekspozycji przedstawia rysunek nr 4.10

Rysunek nr 4.10 Ustawienie ekspozycji

Ustawienie ekspozycji ma zastosowanie wówczas gdy chcemy ręcznie ustawić ilość światła padającego na
matrycę  aby  obraz  był  prawidłowo  wyświetlany.  Możemy  dokonać  jego  wzmocnienia  lub  ustawienia
odpowiedniej jasności obrazu.
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Ustawienie tylnego światła przedstawia rysunek nr 4.11

Rysunek 4.11 Ustawienie tylnego światła

Jeśli  instalujemy  kamerę  w  obiekcie,  gdzie  występuje  bardzo  silne  oświetlenie  zewnętrzne  to  wtedy
wymagane  jest  zastosowanie  kompensacji  światła  tylnego  (BLC).  Głównym  zadaniem  tej  funkcji  jest
wyeliminowanie negatywnego działania bardzo jasnego tła na osoby oraz przedmioty znajdujące się  na
pierwszym planie  obserwacyjnym kamery.  Brak prawidłowego wykorzystania  funkcji  kompensacji  światła
tylnego skutkuje mocnym zaciemnieniem pierwszego planu w wyniku czego obraz może być całkowicie
nieczytelny.  Funkcja  BLC umożliwia  rozjaśnienie  zaciemnionych  stref  kadru i  jednoczesne zaciemnienie
prześwietlonego tła, dzięki temu obiekty pojawiające się na pierwszym planie są w pełni rozpoznawalne.

Funkcja, która pozwala na rozszerzenie możliwości kompensacji światła BLC jest stosowana od niedawna
jest to rozszerzony zakres dynamiki zwany w  skrócie WDR.

Działanie WDR z kolei polega na szczegółowej analizie pojedynczych punktów obrazu i ich indywidualnej
kompensacji.

W celu prawidłowej identyfikacji osób oraz przedmiotów bardzo pomocne jest też prawidłowe odwzorowanie
kolorów w obrazie względem białej barwy.
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Balans bieli. patrz Rysunek 4.12

Rysunek 4.12 Balans bieli

Funkcją pomagającą uzyskać wierne kolory jest balans bieli w skrócie zwany WB.

Kamera  posiadająca  funkcję  balansu  bieli  pomaga  kamerze  uzyskać  właściwe  nasycenie  kolorów
w miejscach  gdzie  brakuje  odniesienia  do  barwy  białej  przez  co  kolory  mogły  by  być  nieprawidłowo
odzwierciedlone.

Kamery  zazwyczaj  umożliwiają  wybór  dwóch  lub  kilku  opcji  rodzaju  oświetlenia  naturalnego  oraz
sztucznego.

W najnowszych  modelach  kamer  zastosowana  jest  funkcja  automatycznego  balansu  bieli  zwana AWB,
w którym  biały  kolor  odniesienia  odpowiada  najjaśniejszemu  punktowi  na  planie  obserwacyjnym
przemysłowej.

Praca kamer w systemach monitoringu jest też często narażona na zmienne warunki oświetleniowe, jest to
szczególnie  ważne  kiedy  jest  konieczne  wzmocnienie  czułości  kamery  w  chwili  braku  odpowiedniego
oświetlenia.
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Wzmocnienie obrazu. Patrz Rysunek nr 4.13

Rysunek nr 4.13 Wzmocnienie obrazu

Funkcja wzmocnienia obrazu jest odpowiedzialna za zwiększanie czułości w chwili zmniejszenia poziomu
oświetlenia.

Jednak ze wzrostem wzmocnienia może nastąpić wzrost szumu w obrazie co z kolei ma bardzo niekorzystny
wpływ na jego jakość oraz powoduje sztuczne zwiększenie bezwartościowych informacji  o obrazie jakie
muszą zostać zapisane.

Z  tego  też  względu  ustawienie  funkcji  wzmocnienia  obrazu  jest  szczególnie  trudne  i  wymaga
przeprowadzenia wielu testów przy zróżnicowanym poziomie oświetlenia.

 4.2.2 Harmonogram

W pozycji tej mo emy zdefiniowa  harmonogram jak ma zachowywa  si  kamera, z jakich ustawie  ż ć ć ę ń
korzysta  i w jakim czasie. Korzystamy tu z wcze niej zdefiniowanych szablonów, których ustawienia ć ś
opisane zosta y w rozdziale 4.2.1 Ustawienia obrazu. Harmonogram – patrz Rysunek nr 4.14ł
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Rysunek nr 4.14 Harmonogram

 4.2.3 Ustawienia dzień/noc

Kamera  posiada  wbudowany reflektor  podczerwieni  (diody IR).  Umożliwia  on  pracę  kamery  przy  braku
oświetlenia zewnętrznego. Reflektor załącza się automatycznie a kamera przełącza się w tryb czarno-biały
przy spadku poziomu oświetlenia. Na poniższym rysunku mamy ustawienia parametrów dzień/noc. Możemy
wybrać różne tryby obrazu oraz parametry przy których kamera będzie się przełączała w inny tryb pracy.
Kamera mierzy i  podaje  jasność w czasie rzeczywistym, więc jest  możliwość ustawienia  zakresów przy
których kamera będzie się przełączała w inny tryb. Patrz Rysunek nr 4.15 Ustawienia dzień/noc

Rysunek nr 4.15 Ustawienia dzień/noc

 4.3 IVA (Inteligentna Analiza Video)

System inteligentnej analizy obrazu kamer Tiandy

Kamery Tiandy zostały wyposażone w nowoczesne rozwiązania technologiczne umożliwiające inteligentne
przetwarzanie  rejestrowanego  obrazu  w  czasie  rzeczywistym.  Technologia  IVA daje  więcej  możliwości.
Oprócz  standardowych funkcji  takich  jak:  detekcja  ruchu,  wykrywanie  zasłonięcia  obiektywu,  czy  utraty
sygnału,  kamery Tiandy pozwalają  na efektywniejszy monitoring.  Osiągane są lepsze rezultaty zarówno

18



w zakresie  bezpieczeństwa  jak  i  optymalnego  wykorzystania  dostępnych  zasobów  sprzętowych
i infrastrukturalnych.

ROI (Region Of Interest)

Oszczędzanie miejsca na dysku twardym

Funkcja pozwala ustawić do 4 głównych obszarów zainteresowania, które nagrywane są w wyższej jakości.
Każdy zaznaczony region nagrywany jest strumieniem głównym kamery. Regiony mniej ważne nagrywane
są w niższej jakości strumienia dodatkowego. Dzięki temu rozwiązaniu oszczędzane jest miejsce na dysku
twardym.

Rysunek nr 4.16 ROI 

Funkcja zliczania przekroczeń linii

Licznik klientów i kamera w jednym

Kamery  Tiandy  pozwalają  zliczać  zdarzenia  wywoływane  przekroczeniami  linii  wyznaczonej  przez
administratora  kamery.  Funkcja  może  być  wykorzystywana  do  liczenia  klientów  odwiedzających  sklep,
samochodów  wjeżdżających  na  parking  itp.  Dzięki  temu  nie  trzeba  kupować  dodatkowych  urządzeń
służących do liczenia klientów.

Rysunek nr 4.17 Funkcja zliczania przekroczeń linii
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Strefy strzeżone

Wkroczenie w określony obszar wywołuje alarm

Funkcja VCA pozwala użytkownikowi zdefiniować dowolny obszar widziany na obrazie kamery. Wykrycie
ruchu w tym obszarze wywołuje alarm. Definiowanie obszaru realizowane jest za pomocą linii. Pozwala to
bardzo dokładnie wyznaczyć chronioną strefę.

Rysunek nr 4.18 Strefy strzeżone

Tryb „korytarza”

Efektywniejszy monitoring korytarzy, ulic, tuneli i mostów

Nowoczesne kamery IP wysokiej rozdzielczości generują szeroki obraz panoramiczny w układzie poziomym,
który  sprawdza  się  w  monitoringu  rozległych  obszarów.  Jednak  w  niektórych  sytuacjach  (monitoring
korytarzy, ulic, tuneli itp.) lepiej zastosować położenie pionowe. Wystarczy obrócić kamerę o 90 stopni oraz
włączyć funkcję „korytarza”. Spowoduje to dostosowanie ustawień kamery do jej nowego położenia.

Rysunek nr 4.19 Tryb „korytarza”

Funkcja korekcji mgły

Ostrzejszy obraz we mgle

Kamery Tiandy wyposażone są w oprogramowanie umożliwiające wykonanie procesu optycznej i cyfrowej
poprawy widoczności we mgle.
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Rysunek nr 4.20 Funkcja korekcji mgły

Cyfrowa stabilizacja obrazu

Niwelowanie rozmycia obrazu szybko poruszających się obiektów

Kompensacja drgań obrazu powstającego w wyniku szybko poruszających się obiektów odbywa się poprzez
dynamiczną redukcję jego jakości. Balans między jakością obrazu, a powstałymi drganiami obrazu pozwala
uniknąć rozmycia.

Rysunek nr 4.21 Cyfrowa stabilizacja obrazu

Funkcja stabilnej ostrości w dzień i w nocy

Wyraźny obraz przez całą dobę

Wysokiej jakości czujnik umożliwia kamerze dopasowanie skupienia ostrości w porze nocnej do ustawień
zdefiniowanych w dzień. Dzięki temu obraz jest wyraźny w każdym oświetleniu.
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Rysunek nr 4.22 Funkcja stabilnej ostrości w dzień i w nocy

 4.3.1 Stwórz regułę

Za pomocą tej opcji tworzymy reguły przy przekroczeniu których nastąpi alarm i zapisywanie zdarzenia.

Patrz Rysunek nr 4.23

Rysunek nr 4.23 Tworzenie reguł

Mamy możliwość stworzenia 2 reguł, nazwania ich i określenia zasad. Po nadaniu nazwy regule ustawiamy
rodzaj wydarzenia. Do wyboru mamy Przekroczenie lub Obwód.

Dodatkowo  mamy  do  ustawienia  Tryb  detekcji  (Wtargnięcie  /  Wejdź  /  Pozostawienie).  Po  ustawieniu
odpowiednich  parametrów rysujemy  na  oknie  podglądu  obszar,  którego  będzie  dotyczyło  rejestrowanie
zdarzenia.  Jeśli  wybraliśmy  opcję  przekroczenie  rysujemy  wówczas  linię  w  miejscu,  w  którym  te
przekroczenie ma być rejestrowane ewentualnie zliczane. Patrz Rysunek nr 4.24
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Rysunek nr 4.24 Przekroczenie

Jeśli  jako wydarzenie wybierzemy opcję obwód to wtedy analogicznie postępujemy jak wyżej z tym, że
rysujemy obszar zamknięty – może to być jakikolwiek obszar zamknięty typu kwadrat, wielobok itp. Patrz
Rysunek nr 4.25 Obwód

 Rysunek nr 4.25 Obwód

 4.3.2 Harmonogram

W opcjach IVA możemy skonfigurować harmonogram – w którym to zawarte będą parametry czasu (dzień,
godzina),  w  którym będą  rejestrowane  zdarzenia  dla  danej  skonfigurowanej  wcześniej  reguły.  Możemy
zaplanować rejestrowanie, włączenie danej reguły w określonych porach dnia i w różnych dniach tygodnia.
Patrz Rysunek nr 4.26 Harmonogram
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Rysunek nr 4.26 Harmonogram 

Dodatkowo możemy stworzoną wcześniej regułę powiązać z wybranym przez nas zdarzeniem. Czyli np. dla
reguły  przekroczenia  linii  możemy  ustawić,  żeby  kamera  rejestrowała  takie  zdarzenie  w  danym  dniu
i w danej godzinie, a wynikiem przekroczenia linii ma być  np. zdjęcie. Patrz Rysunek nr 4.27

Rysunek nr 4.27 Harmonogram – powiązanie
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 4.3.3 Informacje o alarmie

W zakładce  Informacje  o  alarmie  gromadzone  są  informacje,  które  opisują  nam kiedy  zostało  wykryte
przekroczenie  wyznaczonej  reguły.  Możemy  wybrać  dla  której  reguły  mają  zostać  wyświetlone
zarejestrowane zdarzenia. Patrz Rysunek nr 4.28 Informacje o alarmie

Rysunek nr 4.28 Informacje o alarmie

 4.4 OSD

 4.4.1 Elementy OSD

OSD (z ang. on screen display, wyświetlanie na ekranie) w menu tym możemy określić co ma się nam
wyświetlać  łącznie  z  obrazem przekazywanym z  kamery.  Możemy zmienić  nazwę  kanału,  dodać  datę,
godzinę,  zmienić  pozycję  wyświetlanego  opisu  lub  zmienić  kolor  informacji.  Możemy  również  dodać
dodatkowy tekst / opis i umieścić go w dowolnym miejscu na ekranie. Patrz Rysunek nr 4.29

Rysunek nr 4.29 OSD
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 4.4.2 LOGO

Możemy dodać LOGO z pliku bmp o rozdzielczości maksymalnej 200x200 lub mniejszej podzielnej przez 4.
Patrz Rysunek nr 4.30

Rysunek nr 4.30 LOGO

 4.4.3 Strefa prywatności

W menu OSD możemy również ustalić strefę prywatności – czyli obszar, który nie będzie widoczny i nie
będzie nagrywany. (Patrz Rysunek nr 4.31).

Rysunek nr 4.31 Strefa prywatności

 4.5 Zarządzanie magazynowaniem

 4.5.1 Harmonogram nagrywania

W opcji tej możemy zdefiniować rodzaj nagrywania oraz określić w jakim czasie ma ono się odbywać. Mamy
do wyboru nagrywanie ręczne, nagrywanie alarmowe oraz nagrywanie ciągłe. Patrz Rysunek nr 4.32
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Rysunek nr 4.32 Harmonogram nagrywania

 4.5.2 Nagrania alarmowe

W opcji tej możemy określić czas przed nagrywaniem oraz czas nagrywania po wystąpieniu zdarzenia, które
wywołało alarm. Patrz Rysunek nr 4.33

 Rysunek nr 4.33 Nagrania alarmowe

 4.5.3 Ustawienia pamięci

W opcji tej możemy określić długość pliku z nagraniami oraz w przypadku braku miejsca na dysku do zapisu
wybrać  jedną  z  opcji:  zatrzymaj  nagrywanie,  nadpisz,  nadpisz  z  wyjątkiem  alarmu.  Rysunek  nr  4.34
przedstawia tą opcję menu.
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Rysunek 4.34 Ustawienia pamięci

 4.5.4 Ustawienia zdjęć

W opcji tej ustawiamy parametry dla wykonywanych zdjęć. Możemy dokonać powiązania z serwerem FTP
lub kontem e-mail. Patrz Rysunek nr 4.35

Rysunek nr 4.35 Ustawienia zdjęć

 4.5.5 Zarządzanie dyskami

Interfejs pokazany jest poniżej. Patrz Rysunek nr 4.36

Rysunek nr 4.36 Zarządzanie dyskami
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 4.5.6 Dysk sieciowy

W opcji  tej  możemy ustawić  kamerę  tak  żeby  nagrania  były  rejestrowane  na  dysku  sieciowym.  Patrz
Rysunek nr 4.37

Rysunek nr 4.37 Dysk sieciowy 

 4.6 Zarządzanie siecią

 4.6.1 Ustawienia TCP/IP

Interfejs pokazany jest poniżej. Patrz Rysunek 4.38.

Rysunek 4.38 Ustawienia TCP/IP
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Poniżej przedstawiono szczegółowy opis menu.

Parametr Opis

DHCP IP Kamera może pracować na dynamicznym adresie IP bądź na statycznym wpisanym
ręcznie. Jeśli DHCP nie jest zaznaczone należy ręcznie wpisać adres IP kamery

Adres Ipv4 Adres IP kamery – należy zwrócić uwagę, czy wpisywane adres jest wolny w danej 
sieci żeby nie było konfliktu adresów IP

Ipv4 maska podsieci Maska podsieci, w której będzie pracowała kamera

Bramka Adres IP najczęściej routera lub w jak w naszym przypadku może to być adres IP 
rejestratora do którego kamera jest podłączona

Adres Ipv6 Adres IP v6

Ipv6 maska podsieci Maska podsieci IP v6

DNS Dla kamer możemy DNS ustawić taki sam jak adres IP routera lub rejestratora 

MTU Rozmiar ramki – domyślnie 1500

Szybkość internetu Automatyczna detekcja

 4.6.2 Centrum rejestracji

W  kamerze  możemy  ustawić  i  zdefiniować  sobie  centrum  rejestracji  –  czyli  miejsce  gdzie  będzie
przechowywany materiał z kamery ( zdalny serwer ). Patrz Rysunek nr 4.39

Rysunek nr 4.39 Centrum rejestracji

 4.6.3 Usługi sieciowe

W opcjach kamery mamy do dyspozycji kilka usług sieciowych takich jak: DDNS, FTP, PPoE, NTP, inne.
Patrz Rysunek nr 4.40
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Rysunek nr 4.40 Usługi sieciowe

 4.6.3.1 DDNS

Poniżej został pokazany interfejs. Patrz Rysunek nr 4.41.

DDNS jest  metodą,  protokołem lub  usługą  sieciową,  która  umożliwia  urządzeniom sieciowym takim jak
kamery zakomunikować w czasie rzeczywistym (ad-hoc) serwerowi nazw(DNS) zmianę obecnej konfiguracji
dynamicznych adresów IP na stałą nazwę, po której możemy się zdalnie zalogować do kamery.

Rysunek nr 4.41 DDNS
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 4.6.3.2 FTP

Funkcja ta ma za zadanie zapisywanie danych z kamery na zdalnym serwerze FTP. Patrz Rysunek nr 4.42
FTP

Rysunek nr 4.42 FTP

 4.6.3.3 PPPoE

Poniżej został pokazany interfejs. Patrz Rysunek nr 4.43.

Kamery IPC mają możliwość obsługi połączeń PPPoE. Po wpisaniu użytkownika i hasła, zostanie nawiązane
połączenie i pobrany adres IP od twojego dostawcy IPS.

Rysunek nr 4.43 PPPoE
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 4.6.3.4 NTP

Serwer czasu – specjalizowany serwer dostarczający wzorcowy czas UTC do komputerów za pomocą sieci
lokalnej lub rozległej. Patrz Rysunek nr 4.44

Rysunek nr 4.44 NTP

Serwer  przekazuje  informację  o  czasie  wykorzystując  protokoły  NTP i  SNTP.  Serwer  wyposażony  jest
w wyjścia Ethernet oraz liczne dodatkowe interfejsy komunikacyjne: RS-232, 1PPS, IRIG-B, PTP/IEEE1588
i inne.  Wzorcowy  czas  pobierany  jest  bezpośrednio  z  zegarów  atomowych  lub  za  pośrednictwem
satelitarnych  systemów  nawigacyjnych  GPS,  GLONASS,  EGNOS,  WAAS,  a  w  niedalekiej  przyszłości
również z europejskiego systemu Galileo i chińskiego Compass . Zaletą serwerów czasu jest możliwość
pobierania  czasu  z  wielu  źródeł  referencyjnych  jednocześnie  np.  GPS,  DCF77,  a  nawet  z  zegarynki
telefonicznej. Serwer posiada specjalne wewnętrzne systemy synchronizacji i podtrzymywania czasu oparte
na  wysokiej  jakości  oscylatorach  kwarcowych  (np.  OCXO,  TCXO)  lub  generatorach  rubidowych,
opracowanych na wypadek awarii  radiowych układów odbiorczych.  Serwery dostarczają czas z precyzją
lepszą niż 10 ms przez Internet i lepszą niż 1 ms w LAN, a ograniczenie to wynika wyłącznie z możliwości
współczesnego, powszechnie dostępnego sprzętu sieciowego. Najnowsze wersje serwerów wyposażane są
coraz częściej w Ethernet synchroniczny z obsługą protokołu PTP v2 (IEEE1588) oferując w tym standardzie
precyzje rzędu mikrosekund.

Serwery czasu mają nadawany specjalny numer Stratum (1-15) oznaczający poziom pracy serwera, który
należy rozumieć jako informacje jak daleko od zegara atomowego znajduje się dany serwer w procesie
synchronizacji  czasu.  Większość  dedykowanych serwerów pracuje  w poziomie Stratum 1.  W Internecie
można też spotkać wiele serwerów Stratum 2. Oznaczenia Stratum są zgodne z przyjętą w protokole NTP
strukturą poziomów drzewa z wierzchołkiem Stratum 0 wskazującym zegar atomowy.

 4.6.3.5 Inne

SNMP pozwala na komunikację pomiędzy oprogramowaniem zarządzającym siecią i proxy w zarządzanym
urządzeniu

UPnP - Ta funkcja pozwala na ustawienie mapowania pomiędzy siecią LAN a siecią publiczną.

Tutaj możesz również dodać, modyfikować lub usunąć porty UPnP . Patrz Rysunek nr 4.45.
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Rysunek nr 4.45 Inne

 4.6.4 Filtrowanie IP

Poniżej został pokazany interfejs. Rysunek nr 4.46.

Jest to lista adresów IP, z których mogą być wykonywane połączenia z kamerą. Maksymalnie można wpisać
16 adresów IP. Domyślnie ta funkcja jest wyłączona, więc połączenia mogą być dokonywane z dowolnego
adresu IP.

Rysunek nr 4.46 Filtrowanie IP
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 4.7  Menadżer kont

Menadżer kont służy do zakładania użytkowników, którzy będą mieli dostęp do podglądu, zarządzania lub
administracji ustawieniami kamery. Patrz Rysunek nr 4.47

Rysunek nr 4.47 Menadżer kont

 4.8 Zarządzanie alarmami

 4.8.1 Detekcja ruchu

W opcji tej możemy zdefiniować obszary na których ma być wykrywana detekcja ruchu. Możemy również
ustawić czułość oraz harmonogram kiedy ma być ta detekcja rejestrowana. Patrz Rysunek nr 4.48.

Rysunek nr 4.48 Detekcja ruchu.
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 4.8.2 Alarm po utracie sygnału

Opcja  ta  jest  wykorzystywana  w  razie  utraty  sygnału  –  w  przypadku  wystąpienia  takiej  sytuacji  jest
rejestrowany alarm. Patrz Rysunek nr 4.49

Rysunek nr 4.49 Alarm po utracie sygnału

 4.8.3 Zakrycie

W przypadku  zakrycia  kamery  wywoływany jest  alarm.  Dodatkowo  dostępny jest  harmonogram w celu
zaplanowania rejestracji tego zdarzenia. Patrz Rysunek nr 4.50

Rysunek nr 4.50 Zakrycie

 4.8.4 Email alarm

Opcja ta służy do konfigurowania alarmu i w przypadku wystąpienia zdarzenia jest wysyłana wiadomość
tekstowa informująca o zaistniałym zdarzeniu. Patrz Rysunek nr 4.51.
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Rysunek nr 4.51 Email alarm 

 4.9 Zarządzanie PTZ

Opcja ta s u y do konfiguracji portu szeregowego w kamerach obrotowych. Patrz Rysunek nr 4.52ł ż

 Rysunek nr 4.52 Ustawienie portu szeregowego.
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 4.10 Opcje zaawansowane

 4.10.1 Ustawienia lokalne

W opcji  tej  możemy ustalić  ścieżki,  gdzie  mają  być  przechowywane  nagrania,  zdjęcia  itp.  Dodatkowo
możemy włączyć opcję pokazywania na obrazie informacji o ilości klatek na sekundę. Patrz Rysunek nr 4.53

Rysunek nr 4.53 Ustawienia lokalne

 4.10.2 Ustawienia systemowe

W opcji  tej mamy informacje na temat wersji  oprogramowania kamery, obciążeniu oraz możemy ustawić
ręcznie datę i godzinę. 

Rysunek nr 4.54 Ustawienia systemowe.

38



 4.10.3 Ustawienia konserwacji

W opcji tej możemy przywrócić do ustawień fabrycznych kamerę, zrestartować ją oraz dokonać aktualizacji
jej firmware. Akceptowalne pliki muszą posiadać rozszerzenie bin lub box. Patrz Rysunek nr 4.55

Rysunek nr 4.55 Ustawienia konserwacji

 4.10.4 Dostęp

W opcji tej możemy definiować dostęp zarówno do kamery z zewnątrz jak i zdefiniować możemy serwery
alarmów, rejestracji zdarzeń. Patrz Rysunek nr 4.56

Rysunek nr 4.56 Dostęp 

39



Infolinia 801 567 888

Wszelkie prawa zastrzeżone © Tiandy 2015

40


	1 Połączenie sieciowe
	2 Wprowadzenie
	2.1 Logowanie
	2.2 Okno Podglądu
	2.3 Przełączanie pomiędzy strumieniami
	2.4 Menu Systemu
	2.5 Funkcje Video Okna Podglądu
	2.6 Ustawienia Okna Podglądu

	3 Funkcja PTZ
	4 Konfiguracja
	4.1 Ustawienia dźwięku obrazu
	4.1.1 Parametry wideo
	4.1.2 Parametry audio
	4.1.3 Ważne obszary (ROI – Region Of Interest)

	4.2 Ustawienia kamery
	4.2.1 Ustawienia obrazu
	4.2.2 Harmonogram
	4.2.3 Ustawienia dzień/noc

	4.3 IVA (Inteligentna Analiza Video)
	4.3.1 Stwórz regułę
	4.3.2 Harmonogram
	4.3.3 Informacje o alarmie

	4.4 OSD
	4.4.1 Elementy OSD
	4.4.2 LOGO
	4.4.3 Strefa prywatności

	4.5 Zarządzanie magazynowaniem
	4.5.1 Harmonogram nagrywania
	4.5.2 Nagrania alarmowe
	4.5.3 Ustawienia pamięci
	4.5.4 Ustawienia zdjęć
	4.5.5 Zarządzanie dyskami
	4.5.6 Dysk sieciowy

	4.6 Zarządzanie siecią
	4.6.1 Ustawienia TCP/IP
	4.6.2 Centrum rejestracji
	4.6.3 Usługi sieciowe
	4.6.3.1 DDNS
	4.6.3.2 FTP
	4.6.3.3 PPPoE
	4.6.3.4 NTP
	4.6.3.5 Inne

	4.6.4 Filtrowanie IP

	4.7 Menadżer kont
	4.8 Zarządzanie alarmami
	4.8.1 Detekcja ruchu
	4.8.2 Alarm po utracie sygnału
	4.8.3 Zakrycie
	4.8.4 Email alarm

	4.9 Zarządzanie PTZ
	4.10 Opcje zaawansowane
	4.10.1 Ustawienia lokalne
	4.10.2 Ustawienia systemowe
	4.10.3 Ustawienia konserwacji
	4.10.4 Dostęp



