UŻYTKOWANIE - MONITORING CCTV HIKVISION Z UŻYCIEM PRZEGLĄDARKI WWW
OGÓLNE
1. Logowanie poprzez przeglądarkę realizowane jest do jednego urządzenia, kamery lub rejestratora. Oznacza to że
z użyciem jednego linku można łączyć się do jednego urządzenia.
2. Urządzenia Hikvision pozwalają na obsługę z użyciem większości przeglądarek WWW.
3. Przy pierwszym łączeniu zostaniemy poproszeni o zainstalowanie udostępnionego przez urządzenie pliku WebComponents
który to należy zainstalować
4. Zagadnienia nt konfiguracji przeglądarek opisane są w menu pomocy http://www.webkamera.pl/pliki/pomoc
5. Dla uproszczenia łączenia z systemem z wykorzystaniem przeglądarki udostępniliśmy Państwu bezpłatny serwis internetowy
www.webkamera.pl gdzie mogą Państwo odnaleźć zakładkę swojego obiektu wraz z bezpośrednim linkiem do systemu CCTV
oraz inne materiały on-line takie jak instrukcje, programy przydatne w eksploatacji Państwa rozwiązań.
Serwis może być zamknięty na hasło lub ogólnie otwarty. Strona potrafi też ustalać aktualny adres IP Państwa systemu.
ŁĄCZENIE I PRZYGOTOWANIE DO PRACY
6. W serwisie www.webkamera.pl należy wybrać zakładkę własnego obiektu, jeżeli strona tego wymaga należy się zalogować.
7. Po wyświetleniu strony obiektu, można korzystać z udostępnionych treści, lub dokumentów lub linków do urządzeń
A – zakładki obiektów
B – opcjonalne logowanie
C – podstrona obiektu i linki aktywne do systemu

8. W serwisie www.webkamera.pl należy wybrać zakładkę własnego obiektu, jeżeli strona tego wymaga należy się zalogować.
9. Po wyświetleniu strony obiektu, można korzystać z udostępnionych treści, lub dokumentów lub linków do urządzeń

D oraz E – wyrażenie zgody na działanie wtyczki java
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F – możliwość wyboru trybu podziału obrazu z kamer
G – funkcja umożliwiająca ogólne włączenie i wyłączenie
wszystkich obrazów z kamer

10. Zaawansowane ustawienia preferencji wyświetlania, wydajności, oraz zachowania się apletu menu z rejestratora można
modyfikować według własnych potrzeb wybierając z poziomego menu zakładkę „konfiguracja”, następnie menu poziome „konfiguracja
lokalna” oznaczone „ I „ uzyskujemy możliwość dostosowania min:
K – czy domyślnie kamery mają uruchamiać podgląd w strumieniu podstawowym czy pomocniczym, ma to decydujące znaczenie dla
jakości uzyskanego podglądu, ale i ma decydujący wpływ na obciążenie / wydajność urządzenia / łącza
L – parametr powodujący automatyczne ładowanie obrazów po zalogowaniu się do rejestratora
W zakładce tej użytkownik może także zdefiniować miejsca docelowe zapisów dla zrzutów nagrywania lokalnego filmów oraz zdjęć

UŻYTKOWANIE
11. O ile w opcjach konfiguracji nie została wybrane automatyczne odtwarzanie aby wyświetlić obraz z kamer należy
- wybrać menu „podgląd”
- zaznaczyć obszar gdzie ma się wyświetlić kamera, wystarczy kliknąć wybrane pole następnie z pionowego menu wybrać interesującą
nas kamerę
- kamerę należy kliknąć aby wyświetlić obrazy. proszę zwrócić uwagę że każdą kamerę można wyświetlić w dwu wersjach:
rozdzielczość podstawowa
rozdzielczość okrojona, zlecana do połączeń w lokalizacjami z niewydajnymi łączami
poniżej ilustracja z oznaczeniem M gdzie podany jest przykład gdzie widzimy aż trzy sposoby wyświetlania obrazów:
kamera w strumieniu podstawowym
kamera w strumieniu dodatkowym
kamery w strumieniu extra tzw kanał zero, gdzie wszystkie kamery są przesyłane w paśmie mniejszym niż jedna pojedyncza kamera
wybierając sposób łączenia należy mieć świadomość wymagań co do wydajności łącza, sieci oraz używanego sprzętu
- operację należy ponowić dla kolejnej wybranej kamery
- strumienie można także wyłączać pojedynczo, lub zbiorczo przyciskiem opisanym w punkcie G
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12. Poniżej zbliżenie obrazująca przyciski przy ikonach kamer, służące do wyboru strumienia
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