Návod k instalaci

NetCam-DVR

Objektiv není součástí dodávky
Počáteční IP adresa:

211.53.133.92

Přihlášení administrátora: Heslo: admin

NetCam-DVR

Bezpečnost

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1. Přečtěte si návod: Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte
všechna bezpečnostní upozornění a návod k použití.
2. Návod uschovejte: Bezpečnostní upozornění a návod k použití
uschovejte pro pozdější nahlédnutí.
3. Dbejte varování: Mějte na zřeteli všechna varování uvedená na
přístroji a v návodu k použití.
4. Řiďte se návodem: Řiďte se všemi pokyny uvedenými v návodu
k použití.
5. Čištění: Před čistěním jednotku odpojte ze síťové zásuvky.
Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani čistidla ve spreji.
K čištění používejte pouze suchou látku.
6. Napájení: Přístroj smí být napájen pouze z druhu zdroje
uvedeného na výrobním štítku. Pokud si nejste jisti typem zdroje,
který k napájení přístroje hodláte použít, konzultujte jej
s prodejcem přístroje.
7. Ochrana síťové šňůry: Síťovou šňůru veďte tak, aby po ní nebylo
možné šlapat a aby předměty umístěné na nebo vedle šňůry
nezpůsobily její přiskřípnutí. Věnujte zvláštní pozornost
zásuvkám, zástrčkám a místu, ve kterém síťová šňůra vychází
z přístroje.
8. Venkovní vedení: Venkovní systém nesmí být umístěn pod
elektrickým vedením ani v blízkosti jiných elektrických světelných
či výkonových obvodů. Dále nesmí být instalován na místech, ze
kterých by mohl na vedení či jiný elektrický obvod spadnout.
9. Přetížení: Nepřetěžujte zásuvky ani prodlužovací šňůry - jejich
přetížení může způsobit nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
10. Vniknutí předmětů a tekutin: Do přístroje nikdy větracími otvory
nestrkejte žádné předměty. Vložený předmět by se mohl dotknout
místa s vysokým napětím nebo způsobit zkrat, což může vést
k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Na přístroj nikdy
nelijte žádnou tekutinu.
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11. Opravy: Nepokoušejte se jednotku opravovat sami – sejmutím
krytů se vystavujete nebezpečí úrazu elektrickým proudem
a dalším nebezpečím. Veškeré opravy přenechejte kvalifikovaným
servisním pracovníkům.
12. Poškození vyžadující servisní zásah: Pokud dojde
k následujícímu, odpojte jednotku ze síťové zásuvky a vyžádejte
si opravu kvalifikovaným servisním pracovníkem. Servisní zásah
je nutný:
Při polití kapalinou nebo vniknutí předmětu do přístroje.
Pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vlhkosti.
Jestliže přístroj při manipulaci podle návodu k použití nepracuje
normálně. Nastavujte jen ovládací prvky popsané v návodu –
nesprávnou manipulací s jinými prvky či nastaveními může dojít
k poškození přístroje, jehož náprava většinou vyžaduje rozsáhlejší
zásah kvalifikovaného servisního technika.
Pokud přístroj spadl nebo je poškozena jeho skříňka.
Jestliže se chování přístroje výrazně změnilo – to obvykle znamená
potřebu servisního zásahu.
13. Náhradní díly: Jsou-li k opravě potřebné náhradní díly, ujistěte se,
že servisní pracovník použil díly specifikované výrobcem přístroje
nebo takové díly, které mají shodné parametry jako díly původní.
Nahrazení původních dílů nevhodnými může způsobit nebezpečí
požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiné nebezpečí.
14. Bezpečnostní zkouška: Po dokončení jakéhokoliv servisního
zásahu nebo opravy přístroje požádejte servisního pracovníka
o provedení bezpečnostní zkoušky, kterou prokáže, že je přístroj
způsobilý řádného provozu.
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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Z prostorových důvodů může být tento štítek umístěn i na spodní
straně přístroje.
VÝSTRAHA
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM. NEOTVÍRAT!

VÝSTRAHA: NEOTVÍREJTE KRYTY PŘÍSTROJE – SNÍŽÍTE TAK
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE
NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM. OPRAVY
PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM.
Symbol blesku s ukončením ve tvaru šípu v rovnostranném
trojúhelníku upozorňuje uživatele, že uvnitř přístroje jsou
neizolovaná místa s nebezpečným napětím. Velikost napětí
na takovýchto místech představuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku
upozorňuje uživatele, že v literatuře dodávané s přístrojem
jsou uvedeny důležité instrukce týkající se používání
a údržby (oprav) přístroje.
POZOR: INSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA KVALIFIKOVANÝM
PRACOVNÍKEM, A TO V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI
ELEKTROTECHNICKÝMI NORMAMI A PŘEDPISY.
Pozor: Instalace musí být provedena kvalifikovaným
pracovníkem, a to v souladu s příslušnými
elektrotechnickými normami a předpisy.
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ÚVOD

1.1

Popis

Sekce 1

NetCam-DVR je systém čtyřkanálového digitálního videorekordéru (DVR)
s webovým serverem, obvody pro komunikaci přes počítačovou síť, modulem CCD
kamery a harddiskem (HDD). K provozu vyžaduje pouze připojení napájení
a zapojení kabelu počítačové sítě.
Chráněná data na zabudovaném HDD
NetCam-DVR nahrává obraz na zabudovaný hard disk (HDD) maximální rychlostí
25 snímků (obrázků) za sekundu (neboli 25 fps). Obsahuje souborový systém
zabraňující poškození nebo ztrátě nahraných dat při náhlém výpadku napájení.
Efektivní komprimace obrazu
NetCam-DVR využívá komprimaci statických snímků metodou Wavelet.
K efektivnějšímu zpracování obrazu slouží zabudovaný 32-bitový RISC procesor.
Jednoduchá instalace a další funkce
Software jednotky („firmware“) je uložen v paměťovém čipu Flash o kapacitě 8 MB.
Firmware lze aktualizovat (upgradovat) na dálku přes Internet nebo Intranet.
NetCam-DVR umožňuje připojení externích zařízení, jako jsou senzory, mechanismy
otáčení/naklánění, objektivy s transfokací, atd. K jejich připojení slouží port HD-15
(RS-232 a RS-485). Všechna připojená zařízení lze ovládat na dálku. NetCam-DVR
může spolupracovat se 4 externími CCD kamerami (včetně stávajících analogových
kamer průmyslové televize) – stačí je zapojit do příslušných videovstupů na jednotce.
Ochrana harddisku
Zabudovaný harddisk je stejného typu, jaký se používá v přenosných počítačích
(laptopech). Proto je s NetCam za provozu nutno zacházet opatrně. Příliš silné rázy
nebo vibrace mohou způsobit selhání disku, což může vést až k jeho fyzickému
poškození a ztrátě nahraných dat.
Doporučení:
Kameru nainstalujte na stabilní povrch. Zacházejte s ní opatrně.
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Vnitřní/venkovní použití
Rozsah provozních teplot kameru předurčuje pouze k nasazení uvnitř budov.

1.2

Vybalení

Výrobek vybalujte opatrně – jedná se o citlivý elektronický výrobek. Zkontrolujte, zda
jste obdrželi následující položky:
•
•
•
•
•
•
•

NetCam-DVR
Překřížený kabel (crossover), 1 m (červený)
Přímý kabel, 2 m (bílý)
Adaptér a napájecí kabel (12 Vss, 1,5 A)
Zástrčka a kabelová svorka pro port DB-15 (15-kolíkový konektor typu D)
Software
Návod

Poznámka: Obalový materiál uložte – můžete jej použít při případné dopravě jednotky
do servisu.

1.3

NetCam-DVR pohled zezadu a popis

Video vstup/výstup

DIP spínač

Napájení

DB-15 port
RS-232/RS-485
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Počítačová síť
Ethernet

NetCam-DVR
Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Signál
TXD
RXD
S+
SGND
Input 1 +
Input 1 Input 2 +
Input 2 Output 1 +
Output 1 12 V+
IRIS
GND
EM

Sekce 1
Funkce
Vysílání RS-232.
Příjem RS-232.
NetCam4 RS-485 (poloviční duplex).
NetCam4 RS-485 (poloviční duplex).
Zem
Izolovaný vstup
Izolovaný vstup
Izolovaný vstup
Izolovaný vstup
SSR výstup (polovodičové relé)
SSR výstup (polovodičové relé)
Napájení
Video clona
Zem
Nepoužito
Port DB-15 (RS-232 a RS-485)

Pin 13 je přiřazen videovýstupu pro objektiv s automatickou clonou a je odvozen
přímo z videovýstupu kamery, z čehož také plyne, že existuje riziko vzájemného
ovlivňování automatické závěrky a ovládání clony objektivu. Abyste takovému
nežádoucímu ovlivňování předešli, vyžaduje nastavení objektivu velkou pozornost.
Nastavování objektivu provádějte při dostatečně osvětlené scéně a ověřte, zda se při
změnách světelných podmínek clona otevírá a zavírá. Dále dbejte na to, aby clona
nebyla nastavena příliš malá – to by mohlo způsobit aktivaci obvodu automatického
řízení zisku v kameře.
Doporučení:
Jednotka NetCam-DVR je navržena jako kamera pro vnitřní použití a doporučujeme
ji používat s objektivem s ručním řízením clony. Rozsah regulace interní automatické
závěrky a obvodu automatického řízení zisku je plně dostatečný pro vyrovnání se
s proměnnými světelnými podmínkami uvnitř budov.
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Spínač
OUT/IN
1, 2, 3, 4

10

Sekce 1
Funkce
Konfiguruje NetCam4 pro přivedení vstupního (IN) nebo
poskytnutí výstupního (OUT) signálu na BNC konektor.
75 ohmů (ON) nebo vysoká impedance (OFF) (průchozí
zapojení).

NetCam-DVR
2
2.1
•
•
•
•
•
•

Sekce 2

INSTALACE
Souhrnné informace o instalaci
K NetCam-DVR připojte lokální počítačovou síť a napájení (viz 2.1.3), aby
jednotku bylo možno zkonfigurovat.
Do počítače PC nainstalujte program NetCam-DVR CamViewer (viz 2.2).
Zkonfigurujte nastavení administrátora (viz 2.4).
Zkonfigurujte volby nahrávání a vyhledávání.
Nainstalujte jednotku NetCam-DVR na určené místo a připojte k ní napájení a síť
Ethernet.
Zaostřete objektiv (viz sekce 6).

2.1.1

Systémové požadavky

Pro NetCam-DVR:
• Počítačová síť: 10 Base-T LAN
Na PC pro přístup k NetCam-DVR:
• Procesor CPU: Pentium II nebo vyšší
• Minimální volná paměť RAM: 64 MB nebo více
• Operační systém: Windows 98, 2000, ME nebo NT4
• Počítačová síť: 10 Base-T LAN
• 16 MB nebo více video paměti

2.1.2

Doporučené nastavení monitoru PC

Ve Windows menu „Setting (Nastavení) / Control Panel (Ovládací panely) / Display
(Obrazovka)“ nastavte:
• Počet barev na „High color (16-bit)“ nebo vyšší.
• Rozlišení obrazovky na 1024 x 768 obrazových bodů (pixelů) (minimálně).

2.1.3
•
•
•
•

Připojení Ethernet a napájecích kabelů

Do portu „Ethernet“ (konektor RJ-45) připojte Ethernet LAN kabel.
Do konektoru označeného „DC 12 V“ zapojte napájecí zdroj (adaptér 12 V, 1,5 A,
přiložen).
Ujistěte se, že zelená LED na portu Ethernet každou 1-2 sekundy blikne. LED
začne blikat 5 až 6 sekund po připojení napájení.
Zkontrolujte, zda je DIP spínač označený „OUT“ v horní poloze.
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Připojení NetCam-DVR k HUBu na Internetu nebo LAN

Internet

Je možno použít: samostatnou
linku, xDSL linku, linku přes
kabelový modem, ISDN linku nebo
pevnou telefonní (PSTN) linku.

Router

HUB

Přímý kabel

Vzdálený
uživatel
Lokální
uživatel

Připojte NetCam-DVR
k PC přes HUB

•

NetCam-DVR připojte k síťovému HUBu přes přímý, bílý kabel (přiložen).

Poznámka: Vzdálený uživatel se k NetCam-DVR může připojit až po přiřazení síťových
nastavení. Jednotce je nutno přiřadit dosud neobsazenou IP adresu.
Výstraha: Nepoužívejte počáteční IP adresu. V uzavřené síti lze jednotkám přiřazovat
libovolné adresy za podmínky, že každá bude unikátní. Pokud se jedná o privátní síť
připojenou k Internetu, je vyžadována registrovaná IP adresa (kterou si můžete
vyžádat od vašeho poskytovatele internetových služeb ISP).
Poznámka: Síťová adresa lokálního uživatele a adresa NetCam-DVR musí být ve stejné
(sub)síti.
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Sekce 2

Přímé připojení NetCam-DVR k PC
Překřížený kabel
(crossover)

NetCam-DVR připojte k PC
přímo, přes porty LAN.

Pro lokální konfiguraci lze NetCam-DVR připojit přímo k PC.
• NetCam-DVR propojte s LAN portem na PC pomocí červeného překříženého
kabelu (crossover, cross link). Ujistěte se, že lokální PC i NetCam-DVR mají
nastavené síťové adresy v rámci stejné (sub)sítě.

2.1.6
•

Umístění

Jednotku NetCam-DVR umístěte tak, aby vyhovovala konkrétnímu účelu.
Použijte stojánek nebo montážní konzoli.

Výstraha: Objektiv kamery nemiřte přímo na slunce. Při provozu NetCam-DVR za
venkovního osvětlení doporučujeme použít objektiv s automatickým řízením clony.
Jednotka NetCam-DVR je určena pouze k provozu uvnitř budov.
MAC adresa
MAC adresa jednotky NetCam, tvořená 12 číslicemi, je na samolepce zespoda. Pro její
správné zadání pomocí ARP příkazu použijte jako oddělovací znak „-“. Vytvoříte tak
řetězec šesti dvojic číslic, např. 00408C100086 zapíšete jako 00-40-8C-10-00-86.
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•
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•
•
•

Sekce 2

Instalace programu NetCam-DVR Setup
První instalace „setup“

Do jednotky CD-ROM vložte CD-ROM se software (přiložen).
Na pracovní plochu PC (desktop) zkopírujte „Setup.exe“.
Program spustíte dvojím kliknutím na ikonu „Setup.exe“.
Kliknutím na tlačítko „I agree“ vyjádřete souhlas s licenčními podmínkami.
Zvolte komponenty, které se mají nainstalovat:
• Vlastní program NetCam-DVR,
• Zkratky do menu Start (Start Menu Shortcuts, pro přidání ikon do Windows
menu Start – volitelné),
• Zkratky na plochu (Desktop Shortcuts, pro přidání ikon na pracovní plochu
Windows – volitelné).

Poznámka: Výchozí nastavení je instalace všech tří položek. Označení položky, kterou
nepožadujete, můžete zrušit. Pro spuštění programu však budete potřebovat buď zkratky
v menu Start nebo zkratky na pracovní ploše.
•
•
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Klikněte na „Next“.
Zvolte složku (adresář), do kterého se má program nainstalovat.

NetCam-DVR

Sekce 2

Poznámka: Výchozí nastavení je složka „D:\Program Files\Philips\NetCam-DVR“.
•

Instalaci dokončíte kliknutím na „Finish“. Pokud jste zvolili vytvoření zkratek
na pracovní ploše (Desktop Shortcuts), objeví se na pracovní ploše tyto tři ikony:

•

Ikona „NetCam-DVR Configure“ umožňuje přístup k administrátorským
nastavením (viz sekce 3)
Ikona „NetCam-DVR Monitor“ otevře monitorovací okno (pouze pro sledování,
bez funkcí přehrávání, viz sekce 4)
Ikona „NetCam-DVR Playback“ otevře okno přehrávání (s linkem
k monitorování, viz sekce 5)

•
•
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Sekce 2

Odstranění programu (odinstalování)

Pro odinstalování programu:
• Ve Windows menu Start zvolte „Uninstall“.
Nebo
• Ve Windows Control Panel (ovládací panely) pro odinstalování NetCam-DVR
zvolte „add/remove programs“ (přidání nebo odebrání programu).

2.3

NetCam-DVR software

Software NetCam-DVR se skládá ze tří modulů:
• Configure: nastavení administrátorských parametrů.
• Monitor: pro monitorování živého obrazu (v reálném čase).
• Playback: pro vyhledávání v nahraném obraze a zálohování souborů.
Pro nastavení administrátorských parametrů:
• Klikněte na ikonu „NetCam-DVR Configure“ na pracovní ploše. Zadejte heslo
(výchozí: admin). Pro změnu hesla klikněte na „Modify“.

2.3.1

Cam Explorer

Okno „Cam Explorer“ se používá ke konfigurování a správě všech jednotek NetCamDVR. Obsahuje tři adresáře:
• „My Cameras“ – moje kamery. Obsahuje registrované jednotky NetCam-DVR.
• „Local Area Cameras“ – místní kamery. Obsahuje jednotky NetCam-DVR
zjištěné v místní počítačové síti.
• „CRS“ (Cam registration Server) – obsahuje jednotky NetCam-DVR
s dynamickou IP adresou (pro budoucí rozšíření programu).
Poznámka: V adresáři „Local Area Cameras“ jsou všechny jednotky NetCam-DVR (ve
stejné počítačové síti), které jsou detekované, ale které dosud nejsou zaregistrované do
adresáře „My Cameras“. Po registraci NetCam-DVR do „My Cameras“ příslušná kamera
zmizí z adresáře „Local Area Cameras“. Obraz vzdálených (remote) kamer lze sledovat
pouze pokud jsou přítomné v adresáři „My Cameras“.
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Sekce 2

V „Cam Explorer“ můžete ověřit stav každé jednotky NetCam-DVR:
• Jednotky NetCam-DVR, které jsou mimo provoz, jsou označené červenou tečkou.
• Jednotky NetCam-DVR v provozu jsou označené zelenou tečkou.
• U neregistrovaných kamer v adresáři „Local Area Cameras“ je uvedena IP
adresa.
Registrované kamery v „My Cameras“ lze označit přezdívkou (nickname). Pro
zadání nebo změnu přezdívky:
• Klikněte pravým tlačítkem myši na jméno nebo IP adresu příslušné jednotky
NetCam-DVR.
• Klikněte na „Rename“ a upravte jméno.
Poznámka: Jména registrovaných jednotek NetCam-DVR se mohou skládat z až
30 anglických znaků nebo číslic. Jednotky NetCam-DVR spojené s dynamickou IP adresou
se registrují v adresáři „CRS“.
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Sekce 2

Adresář „My Cameras“

Přesunutím jednotky NetCam-DVR z adresáře „Local Area Cameras“ do adresáře
„My Cameras“ získáte možnost pracovat s nimi přes vzdálenou síť. Do tohoto
adresáře můžete zaregistrovat i jednotku NetCam-DVR ze vzdálené sítě.
Při registraci NetCam-DVR se do PC uloží informace o zvolené jednotce NetCamDVR. Jednotka NetCam-DVR v „My Cameras“, ke které bylo přistupováno naposledy,
se detekuje a připojí automaticky. Znamená to, že k této jednotce NetCam-DVR můžete
přistupovat i bez přítomnosti v lokální síti.

2.3.3

Vytvoření nové složky

Správu jednotek zpřehledníte a zjednodušíte vytvořením složek podle regionů
a zaregistrováním příslušných jednotek NetCam-DVR do nich. Pro registraci složek:
• Přesuňte kurzor myši nad „My Cameras“.
• Klikněte pravým tlačítkem myši.
• Zvolte „Insert Folder“. Objeví se dialogové okno pro zadání jména nové složky.
• Zadejte jméno a kliknutím na tlačítko„OK“ vytvořte novou složku.
• Registrovanou složku smažete volbou „Delete Folder“ v překryvném menu.

2.3.4

Registrace NetCam-DVR v „My Cameras“

Existují dvě metody registrace jednotky NetCam-DVR do adresáře „My Cameras“
(nebo podadresářů): jedna pro vzdálené (remote) sítě, druhá pak pro místní (local)
sítě.
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2.3.5
•
•
•
•
•

Přesuňte kurzor myši nad „My Cameras“.
Klikněte pravým tlačítkem myši.
Zvolte „Add Cam“. Objeví se dialogové okno pro zadání nové IP adresy jednotky
NetCam-DVR.
Stiskněte tlačítko „Start Probe“. Jednotka NetCam-DVR se automaticky
zaregistruje.
Registrovanou jednotku NetCam-DVR smažete volbou „Delete Cam“
v překryvném menu.

2.3.6
•
•

Sekce 2

Registrace NetCam-DVR ve vzdálené síti

Registrace NetCam-DVR v místní síti

V adresáři „Local Area Cameras“ myší uchopte (drag) jednotku NetCam-DVR
a přetáhněte ji do adresáře „My Cameras“ nebo některého z podadresářů.
Pro zrušení registrace jednotku přetáhněte z „My Cameras“ do adresáře „Local
Area Cemaras“.

2.3.7

CRS (Cam Registration Server)

Pokud je jednotka NetCam-DVR nainstalována v prostředí ISDN nebo xDSL nebo při
připojení přes kabelový modem, mění se její IP adresa při každém připojení
k poskytovateli internetových služeb. V takovém případě se ovšem uživatelé, kteří
změněnou IP adresu neznají, k jednotce nemohou připojit. Proto je nutný CRS (Cam
Registration Server). Jednotka NetCam-DVR s dynamickou (tj. měnící se) IP adresou se
zaregistruje do serveru CRS, čímž se uživatelům umožní snadné vyhledání změněné
IP adresy při přístupu k jednotce.
Poznámka: Volba CRS vyžaduje, aby byl k dispozici server s příslušným software pro
CRS. Pro bližší informace se prosím obraťte na vašeho prodejce.
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3

KONFIGURACE NETCAM-DVR

3.1

Přihlašovací obrazovka

Sekce 3

Nastavení administrátorských parametrů:
• Zadejte „User Name“ (uživatelské jméno) a „Password“ (heslo).
• Uživatelské jméno „User Name“ je v tomto případě pevné, „admin“ (a nelze jej
změnit).
• Výchozí heslo je „admin“.
Poznámka: Pokud je zaškrtnuto „Save Password“, nebudete muset heslo zadávat při
každém přihlášení. Funkci „Save Password“ lze využít pouze pokud je jednotka NetCamDVR registrována v adresáři „My Cameras“.
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Sekce 3

Změna IP adresy

Pro změnu IP adresy:
• Zadejte novou IP adresu.
• Klikněte na tlačítko „Change IP“. Pokud připojená jednotka NetCam-DVR nemá
IP adresu stejné lokální sítě, administrátor k ní nemůže přistupovat. V takovéam
případě musí administrátor změnit IP adresu na lokální a až poté přistoupit
k jednotce NetCam-DVR a zkonfigurovat ji.

3.1.2
•

•

Uživatelské jméno a heslo

Administrátor: „Administrátor“ může jednotku NetCam-DVR nakonfigurovat,
monitorovat živý obraz v reálném čase a spravovat, vyhledávat a prohlížet
nahraný obraz. Uživatelské jméno je pevné, „admin“, výchozí heslo je „admin“.
Heslo lze z bezpečnostních důvodů změnit.
Obecný uživatel: „Obecný uživatel“ (general user) může monitorovat živý obraz
v reálném čase a spravovat a vyhledávat a prohlížet nahraný obraz, pokud mu
to administrátor povolil. Uživatelská jména a hesla nastavuje administrátor.
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Sekce 3

Informace o kameře (záložka „Cam Info“)

V záložce „Cam Info“ se zobrazují informace o nastavení zvolené kamery.
Následující informace o kameře jsou nastavené již z výroby a nelze je změnit:
• Model name (typ)
• Hardware version (verze hardware)
• Software version (verze software)
• Serial number (výrobní číslo)
• Mac Address (Mac adresa)
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Sekce 3

Popis kamery

„Description“ lze změnit na libovolný text skládající se z až 30 anglických znaků a/nebo
číslic. Pro změnu popisu kamery:
• Klikněte na obsah pole „Description“.
• Vyplňte nový popis a stiskněte „Enter“.
• Klikněte na „Apply“ (použít).

3.2.2

Nastavení kamery

Zobrazují se nejdůležitější informace o aktuálním nastavení připojené jednotky – čas
(time), registrovaní uživatelé (registered users), zapnuté kanály (enabled channels),
informace o harddisku (HDD) a bezpečnosti (security). Pro změnu nastavení:
• Dvakrát klikněte na požadovanou položku.
• V příslušné konfigurační obrazovce zadejte potřebné informace.
• Klikněte na „Apply“ (použít).

3.3
3.3.1

Nastavení systému (záložka „System“)
Synchronizace času PC a NetCam-DVR

Po vstupu do CamViewer se může zobrazovaný čas lišit od systémového času
počítače PC. CamViewer zobrazuje čas jednotky NetCam-DVR při přístupu na
záložku „System“. Pro synchronizaci hodin NetCam-DVR s hodinami počítače PC:
• Nastavte menu „Current Time“.
• Klikněte na „Apply“ (použít).

3.3.2

Načtení počátečních nastavení

Pro změnu téměř všech nastavení zpět na výchozí nastavení z výroby (kromě času
a konfigurace sítě):
• Klikněte na tlačítko Load Default Setup „Start“.

3.3.3

Restartování kamery

Pokud se s jednotkou NetCam-DVR objeví problémy, lze ji bez přerušení napájení
restartovat. Pro restart jednotky:
• Klikněte na „Reboot Camera“ (toto tlačítko pracuje jako vypínač zap/vyp).
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Sekce 3

Poznámka k nastavení času
Pokud provedete synchronizaci času PC a jednotky NetCam-DVR, může se objevit
překrytí časů dříve nahraného obrazu s nově nahraným obrazem. Aby se předešlo
přemazání obrazu, objeví se indikátor nahraného obrazu podobný jako je na
obrázku. Snímky se stejnými časy se zobrazí červeně a při přehrávání se obraz vrátí
znovu do okamžiku nastavení času (pro přehrání druhé sady snímků s identickými
časy).

24

NetCam-DVR
3.4

Nastavení sítě (záložka „Network“)

3.4.1

Ethernet

Sekce 3

V „Ethernet“ části záložky „Network“ můžete manuálně nastavit IP adresu, masku
sítě (Network Mask), adresu brány (Gateway address) a adresu DNS serveru.
Poznámka: Pole pro konfiguraci Broadcast address není k dispozici, protože tato adresa se
konfiguruje automaticky. Pokud jsou přiřazené adresy nesprávné, nelze k jednotce
NetCam-DVR přistupovat.
Volba DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) umožňuje administrátorovi sítě
přiřazovat IP adresy jednotlivým uživatelů a spravovat je. Lze ji používat pouze
v kombinaci s volitelnou funkcí CRS. Pokud administrátor označí volbu „DHCP
Enable“, budou se všechny adresy nastavovat automaticky. Detekované adresy se
nebudou zobrazovat na obrazovce.
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Sekce 3

DNS

DNS část záložky „Network“ se používá, pokud je jednotka NetCam-DVR
zaregistrována v registračním seznamu dynamických IP adres v serveru CRS (Cam
Registration Server). Tento server musí mít zaregistrováno jméno domény v DNS
serveru.

3.4.3

CRS

Pokud je jednotka NetCam-DVR nainstalována v prostředí ISDN nebo xDSL nebo při
připojení přes kabelový modem, mění se její IP adresa při každém připojení
k poskytovateli internetových služeb. V takovém případě se ovšem uživatelé, kteří
změněnou IP adresu neznají, k jednotce NetCam-DVR nemohou připojit. Proto je nutný
CRS (Cam Registration Server). Jednotka NetCam-DVR s dynamickou (tj. měnící se) IP
adresou se zaregistruje do serveru CRS, čímž se uživatelům umožní snadné vyhledání
změněné IP adresy při přístupu k jednotce.
• Registration Interval: Při připojení přes xDSL, ISDN linky nebo kabelový modem
se běžně využívají dynamické IP adresy. Pro dosažení trvalé konektivity je nutno
nastavit „Registration Interval“.
• Registration Server a Group ID: Zde zadáte IP adresu a skupinovou identifikaci
(group ID) vlastního serveru, který je spolu s ostatními servery registrovaný
v CRS. „Group ID“ slouží k zobrazování informací o jednotkách NetCam-DVR
příslušejících do vaší skupiny.
Poznámka: Tato funkce vyžaduje, aby byl k dispozici server s příslušným software pro
CRS.
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Přiřazení portů

„Port Assignment“ část záložky „Network“ slouží ke konfiguraci portů pro
přehrávání a pro monitorování. Používá se, pokud je v síti přítomen bezpečnostní
server „firewall“.
• Pro sítě bez bezpečnostního serveru „firewall“ zvolte „Normal“.
• Pro sítě s bezpečnostním serverem „firewall“ zvolte „Firewall“.
• Pro manuální nastavení portů pro přehrávání (Playback port) a monitorování
(Monitoring port) klikněte na „Advanced“.

Poznámka: CamViewer využívá jako port pro přehrávání port 8105 a jako port pro
monitorování/sledování živého obrazu pak port 8001. Pokud je port v síti blokován, můžete
porty zkonfigurovat manuálně. Změněné hodnoty se uplatní po restartu jednotky. Pro
návrat k výchozím hodnotám klikněte na tlačítko „Default“ a změněné hodnoty se vrátí
zpět na výchozí hodnoty (8105 a 8001). Funkce bezpečnostního serveru Firewall využívá
port 80, který je za normálních okolností otevřený pro prohlížení Internetu. Použití tohoto
portu pro přehrávání a monitorování může snížit snímkovou rychlost obrazu.
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3.5

Nastavení uživatelských účtů (záložka „User“)

3.5.1

Administrátor

Sekce 3

• Uživatelské jméno administrátora je fixní (a nelze jej změnit): „Admin“.
• Výchozí heslo administrátora je „Admin“.
Pro změnu hesla:
• Do pole „Password“ zadejte nové heslo.
• Nové heslo zadejte pro kontrolu ještě jednou do pole „Re-Passwd“.

3.5.2
•
•
•
•
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Uživatelé

Označením boxů User1, User2, User3 nebo User4 můžete povolit až čtyři
uživatele.
Počáteční uživatelská jména jsou User1, User2, User3 a User4 (tato jména lze
změnit).
Do pole „Password“ zadejte nové heslo.
Nové heslo zadejte pro kontrolu ještě jednou do pole „Re-Passwd“.

NetCam-DVR
•
•
•

3.6

Sekce 3

Zaškrtnutím kanálů Channel 1, 2, 3 a/nebo 4 uživateli povolíte přístup k živému
obrazu zvolených kanálů.
Zaškrtnutím boxu „PTZ“ uživateli poskytnete přístup k ovládacím prvkům
otáčení/naklánění/transfokace v monitorovacím okně (Monitor).
Zaškrtnutím boxu „HDD“ uživateli poskytnete přístup k funkcím pro
vyhledávání a přehrávání nahraného obrazu.

Nastavení kanálů (záložka „Channel“)
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Sekce 3

Použití kanálů

V „Channel Use“ části záložky „Channel“ se konfigurují kanály pro sledování živého
obrazu a nahrávání na harddisk zabudovaný v NetCam-DVR.
• Pokud na kanálu 1 CH1 používáte kameru zabudovanou v jednotce, označte box
„Internal“ (výchozí nastavení).
• Jestliže je do vstupu CH1 na zadním panelu NetCam-DVR zapojena externí CCD
kamera, označte pro CH1 box „External“.
• Jestliže port CH1 nepoužíváte, zvolte pro kanál 1 „None“.
• Jako zdroje videosignálu externích kanálů zvolte jeden nebo více kanálů (CH2,
CH3 a/nebo CH4, podle potřeby).
Poznámka: Je velice důležité zvolit pouze ty kanály, do kterých jsou skutečně připojené
externí kamery. Nesprávné nastavení vede ke snížení rychlosti nahrávání nebo rychlosti
přenosu obrazu.

3.6.2

Konfigurace kamery

V „Camera Config“ části záložky „Channel“ se definují CCD kamery:
• Podle typu kódování barev použitých kamer zvolte „NTSC“ nebo „PAL“.
• Zaškrtnutím „Rotation 180°“ převrátíte obraz o 180° (pokud je kamera
nainstalovaná hlavou dolů, například zavěšená na stropě).
• Jestliže je použitá kamera černobílá, označte „B&W“.

3.6.3

MD THR

V panelu „MD THR“ na záložce „Channel“ se nastavuje práh detektoru pohybu.
Rozsah možných hodnot je od 1 do 999. „1“ je nejnižší práh poskytující nejvyšší
možnou citlivost detektoru, „999“ je nejvyšší práh vedoucí k nejnižší citlivosti
detektoru. Výchozí nastavení je „500“.

3.6.4

PTZ

V „PTZ“ části záložky „Channel“ se nastavuje způsob ovládání mechanismu
otáčení/naklánění/transfokace, pokud je na něm kamera nainstalována. Je zde nutno
zvolit typ jednotky otáčení/naklánění/transfokace a komunikační protokol. Pro
instalaci:
• Klikněte na tlačítko „Setup“ a zkonfigurujte následující:
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Sekce 3

Model: Jednotky NetCam-DVR jsou v současnosti dodávané s několika již
přednastavenými protokoly pro určité typy mechanismů otáčení/naklánění/
transfokace (které lze zvolit z roletového menu).
Zvolte komunikační protokol a do příslušných polí zadejte:
Interface: NetCam-DVR má dvě sady kontaktů rozhraní: RS232 a RS485
(poloviční duplex). Zvolte příslušné rozhraní, přes které je mechanismus
otáčení/naklánění/transfokace připojen k jednotce NetCam-DVR.
Baud: Nastavení rychlosti přenosu dat (zvolte z roletového menu).
Parity: Nastavení kontroly správnosti přenosu dat (zvolte z roletového menu).
Stop bit: Nastavení vysílání stop bitů při přenosu dat (zvolte z roletového
menu).
Data bit: Nastavení vysílání datových bitů při přenosu dat (zvolte z roletového
menu).
Address: Toto pole udává adresu přijímače jednotky otáčení/naklánění/
transfokace (P/T/Z) pro zvolený video kanál.

Poznámka: Nastavení pro zařízení Philips: Interface: RS232, Baud: 9600, Parity: None,
Stopbit: 1, Address: adresa jednotky PTZ a Databit: 8
Poznámka: Jednotka NetCam-DVR může podporovat až čtyři PTZ zařízení pro čtyři
samostatné kanály. Pro připojení čtyř zařízení použijte převodník RS-232 na bifázový kód.

3.6.5

Externí zařízení

Pro použití externích senzorů připojených k portům digitálních vstupů nebo
elektrických světel připojených k portu digitálního výstupu:
• Spolupráci se zařízením povolíte označením příslušné položky ve spodní části
této záložky.
Poznámka: Mějte na paměti, že jednotka NetCam-DVR podporuje pouze senzory, které
jsou v klidu sepnuté (normally-closed, NC). Těmito boxy pouze označíte, jaký typ
externího zařízení používáte. Funkce ovládané příslušnými externími zařízeními se
konfigurují v záložce „Schedule“ viz sekce 3.10).

31

NetCam-DVR

Sekce 3

I1+ nebo I2+

I1– nebo I2–
Vstupy (poplachových) senzorů obsahují optické oddělovače s LED. Specifikace
vstupu jsou 5 až 12 Vss při 10 až 20 mA.
Doporučení: Vstup senzoru aktivujte jedním z následujících způsobů:
1. Minus vstupu senzoru (I1- nebo I2-) spojte se zemí (pin 5) a pomocí relé nebo
spínače připojte plus vstupu senzoru (I1+ nebo I2+) k +12 Vss (pin 12).
2. Plus vstupu senzoru (I1+ nebo I2+) spojte s +12 Vss (pin 13) a pomocí relé nebo
spínače připojte minus vstupu senzoru (I1- nebo I2-) k zemi (pin 5).
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3.7.1

Nastavení bezpečnosti

Sekce 3

Můžete povolit nebo zakázat přístup z určitých IP adres. Pro nastavení bezpečnosti:
• Zvolte „IP Filtering“ (filtrování IP adres).
• Zadejte rozsah IP adres, pro které si přejete povolit (Allow) nebo zakázat (Deny)
přístup.
• Pro povolení přístupu ze zvoleného rozsahu IP adres zvolte „Allow“, pro
zakázání přístupu z těchto adres zvolte „Deny“.
Poznámka: Filtrování IP adres platí pro všechny IP adresy v zadaném rozsahu.
Například tak můžete zkonfigurovat adresy „192.168.1.99 až 192.168.1.101“
a „192.168.1.150 až 192.168.1.160“ jako zakázané, „Deny“. Uživatelé z těchto IP adres
pak nebudou moci jednotce NetCam-DVR přistupovat. Rozsahy IP adres můžete zadat až
v 10 částech. Přejete-li si povolit nebo zakázat přístup z jediné IP adresy, zadejte ji ve
formátu „192.168.1.100 – 192.168.1.100“.
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Nastavení harddisku (záložka „HDD“)

3.8.1

Automatické mazání

Sekce 3

Funkce „Auto Delete“ při zaplnění harddisku automaticky smaže data po 1000, 2000,
5000 nebo 10000 snímcích. Obraz lze mazat pouze od nejstaršího záznamu. Pokud
tuto funkci aktivujete, bude NetCam-DVR obraz nahrávat spojitě, přičemž vždy
využije prostor po nejstarších snímcích, které z harddisku smaže. Pokud je tato funkce
vypnutá, NetCam-DVR po zaplnění harddisku ukončí nahrávání.
Poznámka: Jestliže administrátor nebo oprávněný uživatel z harddisku manuálně smaže
data pomocí programu „Playback“ ve chvíli, kdy jiný uživatel vyhledává v záznamu na
harddisku, zobrazí CamViewer tomuto uživateli zprávu „Auto Delete [číslo]“ (kde „číslo“
vyjadřuje počet smazaných snímků).
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Stav HDD

Diagram HDD Status vyjadřuje stav harddisku a umožňuje i jeho ovládání:
• Pokud je zvoleno „HDD Enable“, bude NetCam-DVR nahrávat obraz na
zabudovaný harddisk podle rozpisu v záložce „Schedule“.
• Jestliže „HDD Enable“ není zvoleno, nebude NetCam-DVR nahrávat ani nebude
možno obraz přehrávat. Výchozí nastavení je „Enabled“.
• Tlačítkem „HDD Format“ je možno provést (znovu-)zformátování harddisku.
Výstraha: Při formátování harddisku se smaže veškerý nahraný obraz (tj. všechny
snímky).
Poznámka: Jestliže administrátor zformátuje harddisk z programu „Setup“ ve chvíli, kdy
jiný uživatel vyhledává v záznamu na harddisku, zobrazí CamViewer tomuto uživateli
zprávu „HDD is to be formatted now by a administrator. Connection will be closed. Please
reconnect later.“ (Administrátor nyní bude formátovat harddisk. Spojení se ukončí.
Připojte se prosím později.). Spojení tohoto uživatele se poté ukončí.

3.8.3
•
•
•
•
•
•
•

Instalace nového HDD do NetCam-DVR

Stávající harddisk nahraďte novým.
Spusťte „NetCam-DVR Configuration“.
Klikněte na záložku „HDD“ v menu „Setup“.
Vypněte harddisk (Disable) a klikněte na tlačítko „Apply“.
Zvolte „HDD Enable“, ale ještě neklikejte na tlačítko „Apply“.
Po aktivaci tlačítka „Format“ klikněte na tlačítko „HDD Format...“.
Po zformátování harddisku klikněte na tlačítko „Apply“.
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3.9

Nastavení zobrazení (záložka „Screen Adjustment“)

3.9.1

Nastavení zobrazení

Pro nastavení jasu, kontrastu, barevného tónu, barevné sytosti, horizontálního
posunu a video zisku:
• Zvolte záložku „Screen Adjustment“. Nastavení v tomto menu ovlivní jak živý
obraz (monitorování), tak i nahraný obraz (přehrávání).
• Podle potřeby nastavte jas (brightness), kontrast (contrast), barevný tón (hue),
barevnou sytost (saturation) a horizontální posun (horizontal offset).
Poznámka: Pokud je jednotka NetCam-DVR připojena k externí videokameře (nebo více
kamerám), může se nastavení obrazu jednotlivých kamer lišit, protože vstupní úrovně
signálů jednotlivých externích kamer se navzájem mohou lišit. Úrovně nastavte manuálně
položkou Video Gain (video zisk, „kontrast“ vstupního signálu). Pokud je například obraz
příliš světlý, musíte zadat nižší hodnotu. Je-li mezi externí kamerou a NetCam-DVR
vzdálenost přes 100 metrů, můžete zisk video signálu zvýšit. V takovém případě můžete
vhodným nastavením dosáhnout jasného obrazu.
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Nastavení plánovače (záložka „Schedule“)

Nastavení v záložce „Schedule“ slouží k naprogramování nahrávání NetCam-DVR.

3.10.1 Stavový proužkový graf
Vodorovný proužkový graf indikuje plán nahrávání a jeho stav, a to takto:
• Při zvýšené četnosti nahrávání je barva intenzivnější.
• Pro každý kanál se zobrazují dva proužky – jeden indikuje konfiguraci
normálního nahrávání podle plánu (horní), druhý indikuje nahrávání při vzniku
události (spodní).
• Modrá svislá linka indikuje aktuální čas NetCam-DVR.
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3.10.2 Post Alarm
Funkce Post Alarm definuje, jak dlouho se po vzniku poplachové události bude
nahrávat obraz. Jako nastavení „Post Alarm“ lze zadat hodnotu mezi 0 a 60 (čas
v sekundách).
Nastavení plánovače:
• Klikněte na tlačítko „Setup“.
• Pro každý kanál nastavte plán nahrávání.

3.10.3 Časový interval
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Den lze rozdělit do 5 časových zón mezi 0:00 a 24:00 (pro každý kanál). Jestliže
první zónu nastavíte jako pouze část celého dne, aktivuje se následující časová
zóna. Zóna 5 nakonec automaticky doplní případnou zbývající část dne.

3.10.4 Normální nahrávání
Položka Normal Save definuje parametry normálního nahrávání (bez vzniku
události), a to takto:
• V roletovém menu nastavte rychlost nahrávání „Frame Rate“ (čím vyšší
rychlost, tím méně bude pohyb obrazu „trhaný“).
• V roletovém menu nastavte rozlišení obrazu „Resolution“ (čím vyšší rozlišení,
tím více podrobností uvidíte v obraze).
• V roletovém menu nastavte kvalitu obrazu (míru komprimace dat) „Quality“
(při volbě nižší kvality obrazu se použije vyšší komprimace dat).

3.10.5 Nahrávání události
Položka Event Save definuje parametry nahrávání při vzniku události, a to takto:
• V roletovém menu nastavte rychlost nahrávání „Frame Rate“ (čím vyšší
rychlost, tím méně bude pohyb obrazu „trhaný“).
• V roletovém menu nastavte rozlišení obrazu „Resolution“ (čím vyšší rozlišení,
tím více podrobností uvidíte v obraze).
• V roletovém menu nastavte kvalitu obrazu (míru komprimace dat) „Quality“
(při volbě nižší kvality obrazu se použije vyšší komprimace dat).
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3.10.6 Událost
Položka Event definuje, jaké události spustí nahrávání události „Event Save“
a digitální výstup „Digital Output“.
• Pro každou z až pěti časových zón zvolte zařízení, která spustí událost.
• Pokud označíte box „Motion Detect“ (detekce pohybu) nebo „Sensor 1 (nebo2)“,
znamená to, že když zařízení zjistí událost, obraz se s nastavenými parametry
nahraje na harddisk.
• Jestliže je současně s „Motion Detect“ nebo „Sensor“ označen i box „Digital
Output“, současně se zapne i externí digitální zařízení (například elektrické
světlo). Digitální výstup je možno ovládat i manuálně, s použitím prohlížeče pro
monitorování obrazu.

3.10.7 Quality Box
•
•
•
•
•
•
•

Pro časové zóny, ve kterých si přejete používat funkci Quality Box, označte
políčko.
Klikněte na ikonu „Quality Box“ (aktuální konfigurace je indikována
obdélníkem v okně Quality Box).
Kliknutím na tlačítko se otevře okno pro konfiguraci Quality Box.
Quality Box zkonfigurujete volbou obdélníkové oblasti (jejíž rozměry můžete
podle potřeby změnit).
Přesuňte myš nad hranici oblasti a kliknutím změňte velikost. Nebo myš
přesuňte do QBOX, klikněte a oblast přesuňte.
Pro smazání konfigurovaného Quality Box klikněte tlačítkem myši mimo
zvolenou oblast.
Nastavením úrovně útlumu „Attenuation level“ (1 až 5) zvolte kontrast obrazu
mimo „oblast zájmu“. Útlum se v obraze objeví po aktivaci daného plánu
nahrávání. Klikněte na tlačítko „Schedule Apply“.

Poznámka: Volba úrovně útlumu „1“ znamená, že kontrast obrazu mimo Quality Box bude
téměř shodný jako uvnitř oblasti Quality Box. Volba úrovně „5“ znamená, že obraz mimo
oblast Quality Box bude zcela tmavý.
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4.1

Otevření prohlížeče Live Viewer

Sekce 4

Pro otevření prohlížeče živého obrazu Live Viewer:
• Klikněte na ikonu „NetCam-DVR Monitor“ na pracovní ploše.
Nebo
• Klikněte na ikonu „NetCam-DVR Monitor“ ve Windows menu Start
(>>Programs (programy) >> Philips >> NetCam-DVR Monitor).
• Objeví se prohlížeč živého obrazu Live Viewer.
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Jestliže již je zvolena jednotka NetCam-DVR, zobrazí se vpravo nahoře její přezdívka
nebo IP adresa.
Poznámka: Podržíte-li ukazatel polohy myši několik sekund nad tlačítkem, zobrazí se
okno s popisem funkce daného tlačítka.

4.1.1

Volba jednotky NetCam-DVR pro sledování

Pro volbu jednotky NetCam-DVR (pokud se ještě nezobrazuje žádná volba) nebo pro
změnu stávající jednotky:
• Kliknutím na tlačítko „Select Camera“ otevřete Cam Explorer.
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Poznámka: Jestliže již je zvolena jednotka NetCam-DVR, klikněte na tlačítko „Camera
Connect“. Objeví se okno Cam Explorer (viz „Přihlášení“ níže).

•
•
•
•

Kliknutím rozbalte adresáře „My Cameras“ nebo „Local Area Cameras“.
Vypíší se seznamy instalovaných kamer.
Jednotku zvolíte dvojitým kliknutím na NetCam-DVR v seznamu nebo jedním
klinutím na NetCam-DVR a poté kliknutím na tlačítko „OK“.
Po volbě jednotky NetCam-DVR se v „Live Viewer“ zobrazí její nastavená
přezdívka „Nick Name“.
Klikněte na tlačítko „Connect“ (připojit).

4.1.2
•
•
•

Přihlášení

Zadejte uživatelské jméno „User Name“ a heslo „Password“.
Jestliže je číslo portu „Port #“ nakonfigurováno odlišně, lze jej manuálně změnit
(pokud vám nebude řečeno jinak, používejte port #8001).
Pokud je zvolená jednotka NetCam-DVR registrovaná, můžete použít volbu
„Save Password“ (uložit heslo).

Poznámka: V „User Name“ se automaticky zobrazí uživatelské jméno posledního
přihlášeného uživatele, v Port # se objeví výchozí hodnota.

4.1.3

Změna hesla

Uživatel může změnit své heslo na jiné, tvořené až 14 anglickými znaky nebo
číslicemi. Administrátor své uživatelské jméno změnit nemůže (je pevně definované,
aby se předešlo přihlašování normálních uživatelů přihlašovacím jménem
administrátora). Pro změnu uživatelského hesla:
• Klikněte na „Change Password“ a řiďte se pokyny, které se objeví na obrazovce.

4.2
4.2.1
•

Použití prohlížeče Live Viewer
Zobrazení monitorovací obrazovky s kvadranty

Klikněte na ikonu kvadrantů (tlačítko vlevo dole na obrazovce).
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Zobrazení určitého kanálu

• Klikněte na ikonu Camera View příslušné kamery (vlevo dole na obrazovce).
Nebo
• Dvakrát klikněte na jeden ze čtyř obrazů při zobrazení kvadrantů (viz též
„4.2.5 Volba kanálu při zapnutém PTZ“).

4.2.3

Rychlé nahrávání

Při monitorování obrazu můžete nahrát specifikovaný úsek obrazu na harddisk
počítače PC. Pro nahrávání z Live Viewer:
• Klikněte na červené tlačítko „Rec“ (nebo „Ctrl+S“).
• Objeví se dialogové okno s informacemi o nahrávání.
• Proces rychlého nahrávání se ukončí automaticky po 5 minutách (pokud jej
ovšem uživatel nezastaví dříve kliknutím na tlačítko „Stop“).
• Po nahrávání je uživatel vyzván k zadání jména souboru a adresáře (složky) pro
uložení do PC.

Poznámka: Jestliže proces rychlého nahrávání skončí normálně, automaticky se spustí
program Playback pro okamžité přehrání souboru. Jestliže je již prohlížeč Playback Viewer
otevřený, spustí se druhý Playback Viewer.
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Funkce PTZ

Funkce otáčení/naklánění/transfokace (PTZ) může ovládat pouze k tomu oprávněný
uživatel. Pro jejich ovládání:
• Umístěte kurzor myši na obraz.
• Ve středu obrazu se objeví tečkovaný kříž s ovladači po stranách obrazu.
• Transfokace a zaostřování: pohybem kurzoru myši doprava nebo doleva
posuňte ovladače na obrazovce. Levý ovladač ovládá transfokaci (Zoom), pravý
pak zaostřování (Focus).
• Otáčení a naklánění: Pro ovládání funkcí otáčení a naklánění klikněte na obraz
pravým tlačítkem myši. Pohybem kurzoru myši (libovolným směrem) pak
můžete kameru otáčet a/nebo naklánět.
Poznámka: Jestliže kurzor myši posunete dále od středu obrazu, otáčení a naklánění bude
rychlejší.

4.2.5

Volba kanálu při zapnutém PTZ

Jestliže je uživatel autorizován k používání funkcí pro ovládání PTZ, musí nejprve
zvolit kameru kliknutím na některou z ikon Camera View (viz též 4.2.2). Kliknutím
na obraz poté aktivujete otáčení, naklánění, transfokaci nebo zaostřování.

4.2.6

Indikace alarmu

Když alarm spustí nahrávání, rozsvítí se indikátor alarmu a ozve se výstražný tón.
Alarm umlčíte dvojitým kliknutím na indikátor „Alarm“.
Poznámka: Indikátor „Alarm“ slouží současně i jako tlačítko pro aktivaci externího
zařízení (například dálkově ovládaného zámku dveří). Externí zařízení zapnete nebo
vypnete dvojitým kliknutím na tlačítko „Alarm“.
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Změna rozlišení a rychlosti obnovování obrazu

Pro změnu rozlišení (Resolution):

•
•
•
•

Umístěte kurzor myši na obraz.
Stiskněte pravé tlačítko myši.
Zvolte rozlišení „Resolution“ (ze seznamu, který se objeví).
Požadované rozlišení zvolte kliknutím levým tlačítkem myši na některé
z rozlišení uvedených v seznamu.

Pro změnu rychlosti obnovování obrazu (Frame Rate):
• Umístěte kurzor myši na obraz.
• Stiskněte pravé tlačítko myši.
• Zvolte rychlost obnovování obrazu „Frame Rate“ (ze seznamu, který se objeví).
• Požadovanou rychlost obnovování obrazu zvolte kliknutím levým tlačítkem
myši na některou z položek seznamu.
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PŘEHRÁVÁNÍ

Režim Playback slouží k přehrávání obrazu nahraného v jednotce NetCam-DVR.
Přihlašovací procedura je stejná jako v u prohlížeče „Live Viewer“. Viz sekce 4.1.

5.1

Otevření prohlížeče Playback Viewer

Pro otevření prohlížeče Playback Viewer

•

Klikněte na ikonu „NetCam-DVR Playback“ na pracovní ploše.
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Klikněte na ikonu „NetCam-DVR Playback“ ve Windows menu Start
(>>Programs (programy) >> Philips >> NetCam-DVR Playback).
Objeví se prohlížeč pro přehrávání obrazu Playback Viewer.

Na liště (vpravo nahoře) se zobrazí přezdívka nebo IP adresa zvolené jednotky
NetCam-DVR.
Poznámka: Podržíte-li ukazatel polohy myši několik sekund nad tlačítkem, zobrazí se
okno s popisem funkce daného tlačítka.

5.2

Ovládací panel Image Control

Obraz zvolené kamery je opakován v malém okně (v pravém horním rohu). Můžete
zde ovládat zvětšení zvolené oblasti obrazu, jas a kontrast obrazu. Dále je možno
obraz uložit do PC jako „bitmapový“ soubor nebo jej při zastaveném přehrávání
vytisknout.
• Zvětšení obrazu – Používá se pro zvětšení zajímavé části nahraného obrazu
zvolené kamery.Oblast zvětšení definujete uchopením a tažením pravoúhlé
oblasti, kterou lze přesouvat nebo změnit její rozměry. Rozměry změníte
tlačítky „+“ (zvětšení) a „-“ (zmenšení) nebo „PgUp“ (zvětšení) a „PgDn“
(zmenšení). Pro pohyb zvoleného obrazu použijte tlačítka šipek na klávesnici.
Zvětšený obraz se zobrazuje v okně příslušné kamery. Po stisku tlačítka Rec Stop
se oblast „zmrazí“.
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Pro zrušení „zmrazení“:
• Umístěte myš na oblast a počkejte, až se kurzor změní na kříž.
• Stiskněte levé tlačítko myši.
• Kliknutím mimo zvolenou oblast zrušte zvětšení obrazu.
• Save file – Pro uložení zvoleného obrazu plné velikosti jako „bitmapového“
souboru.
• Print file - Pro vytisknutí zvoleného obrazu plné velikosti.
• Ovládání jasu – Posuvný ovladač pro nastavení jasu zvoleného obrazu.
(Kliknutím na ikonu „Brightness“ vrátíte jas na výchozí úroveň.)
• Ovládání kontrastu – Posuvný ovladač pro nastavení kontrastu zvoleného
obrazu. (Kliknutím na ikonu „Contrast“ vrátíte kontrast na výchozí úroveň.)

5.3

Ovládací panel Disk Control

Zde se indikuje aktuální stav harddisku. Při zastaveném přehrávání obrazu se
informace o harddisku aktualizuje každých 10 sekund. Pokud běží přehrávání,
pravidelně se aktualizuje pouze objem nahraných dat. Tři řádky textu zahrnují:
• Řádek 1 – Velikost a volné místo na harddisku.
• Řádek 2 – Datum a čas prvního nahraného snímku na disku.
• Řádek 3 – Datum a čas posledního nahraného snímku na disku.

5.3.1

Smazání dat

Pro smazání části nebo i všech nahraných dat:
• Klikněte na ikonu odpadkového koše „Waste bin“.
• Objeví se okno nástroje pro mazání „Delete utility“.
• Do okna „To“ zadejte datum a čas. Smaže se část nahrávky mezi „From“
a datem „To“.
• Klikněte na „Delete“.
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Poznámka: Datum „From“ nelze zvolit a nastaví se vždy na začátek nahraných dat.
Doporučujeme věnovat velkou pozornost správné volbě rozsahu mazaných dat, aby se při
použití této funkce nesmazala i nová data.
Jestliže uživatel z harddisku manuálně maže data pomocí programu „Playback
Viewer“ ve chvíli, kdy jiný uživatel data z harddisku přehrává, zobrazí se zpráva
„Auto Delete (číslo)“. „Číslo“ vyjadřuje počet smazaných snímků.

5.3.2

Zálohování dat

Obraz nahraný v jednotce NetCam-DVR je možno zálohovat přes síť do počítače
uživatele. Zálohovaná data lze přehrávat pomocí CamViewer pouze na daném
počítači, jako lokální data. Pro zálohování části nahraných dat:
• Klikněte na ikonu „Harddisk“.
• Objeví se okno nástroje pro zálohování „Backup Utility“.
• Zadejte datum a čas začátku a konce nahraného úseku, který si přejete
zálohovat.
• Označte okénko příslušné kamery.
• Zadejte jméno souboru.
• Zadáním (a ověřením) hesla do příslušných polí zálohu nahrávky ochráníte
před neoprávněným přehráním. Když později budete soubor otevírat, budete
muset zadat stejné heslo, jako zadáváte nyní.
• Klikněte na „Backup“.
Poznámka: Soubor se zálohou se vytvoří pouze ze zvolené kamery. Jeho velikost je menší
než dostupné místo na disku indikované v okně „Backup Utility“ (indikovaná velikost je
velikost všech 4 kanálů).
Maximální kapacita souboru se zálohou je 600MB. Pokud zvolená data přesahují
600MB, soubor se rozdělí. Dojde-li k tomu, přidá se za jméno souboru číslo
a každému rozdělenému souboru se přiřadí stejné jméno (ID). To umožní pohodlnější
ukládání dat na CD? kde je velikost partition 600MB. Soubor se zálohou má příponu
*.REC.

50

NetCam-DVR

Sekce 5

Každý rozdělený soubor s daty má stejné jméno (ID). Ačkoliv soubor se zálohou je
rozdělen na menší díly, udržují si tyto díly vzájemný vztah. Znamená to, že při
přehrávání jednoho z rozdělených souborů se indikuje celková informace o datech.
Tyto soubory by měly být uloženy ve stejném adresáři. Pokud budou uložené
v různých adresářích, bude možno přehrávat pouze soubory ve stejném adresáři.

5.4

Zobrazení kamer

Volba kamer Camera Views
• Aktivované kamery se zobrazují žlutě.
• Neaktivované kamery se zobrazují modře.
• „All“ znamená, že jsou zvolené všechny 4 kanály.

5.5

Ovládání přehrávání

Playback Control slouží k volbě události, která se má vyhledat. CamView vyhledá
a zobrazí obrazy nahrané za zvolených podmínek.
• All: Zvolí pro přehrávání všechny nahrané obrazy.
• MD: Zvolí obrazy nahrané s funkcí „detekce pohybu“ (motion detection).
• S1 a S2: Zvolí obrazy nahrané když senzory detekovaly událost.
K jednotce NetCam-DVR lze přes port HD-15 připojit dva externí senzory (například
tepelné čidlo nebo infračervený senzor).
Poznámka: Vždy používejte senzory, které jsou v klidu sepnuté (normally closed, NC),
protože NetCam-DVR podporuje pouze tento typ senzorů.
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Rychlost přehrávání

Tento ovládací prvek slouží k nastavení rychlosti přehrávání (0.5x/1x/2x/4x/Max).
Poznámka: Pokud je přenosová rychlost sítě uživatele malá, nemusí se při zvolené
rychlosti přehrávat všechny snímky záznamu. Při pomalém síťovém připojení může
CamViewer některé snímky přeskakovat, aby se dodržela zvolená rychlost přehrávání.
Rychlost přehrávání vyjadřuje vztah mezi nahrávacím časem a časem při přehrávání.
Možnosti volby rychlosti:
• 0.5x: Přehrávání nahraného obrazu poloviční rychlosti ve srovnání s původní
rychlostí nahrávání (přehrávání bude trvat dvakrát déle než pořízení
záznamu).
• 1x/2x/4x: Přehrávání nahraného obrazu původní rychlostí, dvojnásobnou nebo
čtyřnásobnou rychlostí ve srovnání s původní rychlostí nahrávání.
• All: Přehraje se každý snímek záznamu, bez přeskakování snímků, a to
maximální přenosovou rychlostí sítě.
Například zvolíte-li „2x“ při přehrávání záznamu dlouhého 1 minutu, přehraje se
celý klip za 30 sekund. Pokud je přenosová rychlost sítě nízká a CamViewer nemůže
požadovanou rychlost dodržet, mohou se některé snímky záznamu přeskočit.
Poznámka k rychlosti přehrávání jednotek NetCam-DVR (verze I)
Jestliže v NetCam-DVR přehráváte data nahraná na NetCam-DVR verze I, vždy
zvolte rychlost přehrávání „All“. Důvodem je, že verze I NetCam-DVR nahrává
a indexuje data na základě čísla snímku - nikoliv na základě data a času. To platí
i pro soubory se zálohou.
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Ovládací panel přehrávání

Předchozí/Přehrávání pozpátku/Stop/Přehrávání/Následující (zleva doprava)
Poznámka: Jedním stiskem tlačítka „Předchozí“ („Následující“) se přehraje předchozí
(následující) snímek. Pokud tlačítko „Předchozí“ („Následující“) podržíte stisknuté,
budou se snímky přehrávat spojitě.

5.5.3

Volba časového úseku

•

Zde se zobrazuje časový úsek nahrávky: 5, 10, 15, 30 nebo 60 minut. Pokud se
nahrával 1 snímek za 5 minut a zvolíte úsek 5 minut, přehraje se 1 snímek.
K dispozici jsou tři řádky informací:
• Řádek 1 – Čas a datum začátku přehrávaného úseku.
• Řádek 2 – Čas a datum konce přehrávaného úseku.
• Řádek 3 – Počet zvolených snímků.
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•
•

•
•
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(3) Indikace zvolených dat

Stupnice udává dobu trvání zvolených dat.

5.6.4
•
•

(2) Posuvný ovladač pro pohyb v sekci

Posuvným ovladačem lze pohybovat v rozsahu nahraných dat.
Pro zvolení části nahrávky uchopte (drag) ovladač myší.
Zobrazovaný časový úsek je 5 minut, 10 minut, 15 minut, 30 minut nebo 60 minut
(podle nastavení tlačítky „Volba časového úseku“.
Časová škála pod posuvným ovladačem je nahrávací doba od počátečného do
koncového bodu.
Šířka posuvného ovladače závisí na celkovém čase nahrávky a na zvoleném
časovém úseku.

5.6.3
•

(1) Indikace všech nahraných dat

Zde se indikuje datum, čas, počáteční a koncový bod nahraných dat.
Informace o snímcích se indikuje jako čas a datum.

5.6.2
•
•
•

Sekce 5

Monitorování nahraného obrazu

(4) Posuvný ovladač pro pohyb po snímcích

Posunutím svislé linky se přesuňte na snímek, který vás zajímá.
Při posouvání ovladače a klikání na snímek nebo klikání na čas se příslušný
snímek zobrazuje v okně prohlížeče.

NetCam-DVR
5.6.5
•
•

5.7

Sekce 5

(5) Indikace stavu nahraných dat

Intenzita barvy odpovídá rychlosti obnovování obrazu. Čím je rychlost
nahrávání (obnovování obrazu) vyšší, tím je barva intenzivnější (tmavší).
Pokud je aktivován detektor pohybu (Motion Detector) nebo senzor, je mezi
nahranými snímky červený bod.

Ovládací tlačítka

Zleva doprava:
• Live Viewer – pro přechod na obrazovku prohlížeče živého obrazu.
• Select Camera - volba kamery, viz sekce 4.1.1.
• Camera Connect - připojení kamery
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NASTAVENÍ ZAOSTŘENÍ

Šroubky

1
2
3
4
5
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Ostrost obrazu NetCam-DVR nejprve upravte otáčením kroužkem ostření
vpředu na objektivu.
Pokud kameru nelze objektivem zaostřit, povolte tři šroubky na kroužku zadní
ohniskové vzdálenosti.
Nastavte objektiv na střední vzdálenost a zaostřete jej kroužkem zadní
ohniskové vzdálenosti.
Po zaostření obrazu všechny tři šroubky utáhněte.
Obraz doostřete otáčením předním kroužkem ostření.

NetCam-DVR

Poznámky
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